Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. We willen u volleybal bieden, onder meer in
competitieverband. Ook willen we speelschema’s en wedstrijduitslagen publiceren en onze vereniging en
onze sport in diverse media promoten. Met dit formulier vragen wij u, in het kader van de AVG,
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, ISALA ’77, verder ‘Vereniging’, toestemming om gegevens over
mij te verwerken.
Ik geef de Vereniging toestemming om:
-

mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst
en/of vrijwilligersactiviteiten,

-

mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in competitieverband
of andere verbanden te volleyballen (waaronder Nevobo en regionale competities zoals RecVol en
Maas & Waal Recreantencompetitie),

-

mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties waarvoor ik namens de Vereniging
vrijwilligerswerk verricht,

-

mij te benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners,

-

beeldmateriaal zoals foto’s van mij op de website van de Vereniging, apps, (social) media, kranten en
huis-aan-huis bladen te (laten) publiceren,

-

mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere
leden mij (alleen voor verenigingsaangelegenheden) kunnen benaderen,

-

mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.
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Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………

ISALA ’77 bewaart deze toestemmingsverklaring in de ledenadministratie.
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