Beste leden, ouders en/of verzorgers,
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto's waarop iemand herkenbaar
is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouders/verzorgers.
Regelmatig worden er foto’s/filmpjes van wedstrijden en activiteiten gemaakt die we vervolgens kunnen
plaatsen op onze website en/of sociale media. Om dit straks nog te mogen doen, hebben we je
toestemming nodig. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden.
Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens wedstrijden en activiteiten. Keep-Fit ‘70 heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen terughoudend zijn met het plaatsen en
delen van beeldmateriaal op internet.
Wil je daarom onderstaande vragen invullen en dit formulier ondertekenen?
Graag inleveren bij één van de bestuursleden.
Het volledige privacy beleid is na goedkeuring van de ALV van oktober 2019 te vinden op onze
website.
Bestuur korfbalvereniging Keep-Fit ’70 Roosendaal
__________________________________________________________________________________
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
………………………………………………………………………………………
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website www.keepfit70.nl .



Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter).



Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in de kantine van Keep-Fit ‘70.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming elk moment intrekken.

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………. Plaats: ……………………………………………
Handtekening ……………………………………………………………
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