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Toestemmingsverklaring v.v. Sparta ‘30
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en andere relevante zaken. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook
foto’s en filmpjes van u op internet en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij toestemming om
ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken. U kunt dit formulier inleveren in de daarvoor bestemde bus
in de kantine of afgeven aan één van de bestuursleden.
Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:
✓ Registreren van mijn persoonsgegevens in het ledenbestand, zodat ik gebruik kan maken van de
dienstverlening van v.v. Sparta ’30.
✓ Verwerking van mijn lidmaatschap, zoals het verwerken van financiële toezeggingen.
✓ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van mij op internet en social media.
✓ Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto t.b.v. website en clubblad. Mijn toestemming geldt alleen voor
bovengenoemde doeleinden. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om
toestemming. Deze toestemmingsverklaring geldt in beginsel voor de duur van het lidmaatschap.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het is mij bekend, dat in sommige gevallen het
intrekken van toestemming gevolgen kan hebben voor de aan mij geboden dienstverlening.
Meer informatie over hoe v.v. Sparta ’30 omgaat met persoonsgegevens kunt u vinden in de
privacyverklaring op de website. Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust aan één van de
bestuursleden.
Akkoord:

Ja – O

Nee – O

Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Wanneer ondergetekende jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of
voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Graag het formulier met een ‘Nee’ ook inleveren a.u.b.

