FCC de Bissinghcrossers
OMMEN
Toestemmingsverklaring
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in de hierbij gevoegde
privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u
heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen daarvan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
secretaris@debissinghcrosssers.nl
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging. Het gaat daarbij wedstrijdinformatie, sport- en ontspanningsactiviteiten en aanbiedingen
van de vereniging. Soms willen we ook bij wedstrijden en activiteiten gemaakte foto’s en filmpjes van u
of uw kind op onze website of social media van de vereniging te plaatsen en/of persberichten
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik …………………………………………………De Bissinghcrossers toestemming
om gegevens over mij/ mijn kind te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van de vereniging en/of
social media van de vereniging en persberichten.
Het opnemen van mijn naam en contactgegevens in de adressenlijst beschikbaar voor
noodgevallen in het clubhuis.
Mij te informeren door middel van een nieuwsbrief.
Ik verklaar tevens de privacyverklaring van de vereniging te hebben ontvangen en daarvan
kennis te hebben genomen.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam

;……………………………….

Geboortedatum ;……………………………….
Datum

;………………………………..

Handtekening ;……………………………….
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

;…………………………………

Handtekening ouder/voogd

;…………………………………
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