Toestemmingsverklaring DVG
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op onze website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Ik geef DVG toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:









Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website, social media, club TV in de
krant en het clubblad.
Het gebruik van mijn naam of bijnaam voor wedstrijdverslagen op de website. Dit geldt voor
de wedstrijdverslagen van alle teams, behalve het eerste elftal. Vanwege de nieuwswaarde
van dit wedstrijdverslag hebben we hier geen expliciete toestemming nodig (zie de privacy
verklaring).
Het publiceren van naam en individuele uitslag bij activiteiten van DVG op de website, social
media, club TV en het clubblad. Denk bijvoorbeeld aan de uitslagen van het rikken of de
pubquiz van DVG.
Naast de contributie heeft DVG ook andere bronnen van inkomsten. Zo haalt DVG
bijvoorbeeld ook geld op door deel te nemen aan acties als Op Liemt gemunt, de Rabobank
Clubkas Campagne, Sponsorkliks, Vriendenloterij en Grote Club Actie. Mijn naam, adres en
emailadres mogen door DVG gebruikt worden om mij te informeren over dergelijke acties. Er
worden hierbij geen gegevens aan derden verstrekt.
Na beëindiging van mijn lidmaatschap mag DVG mijn naam, adres, emailadres en
telefoonnummer bewaren om mij te informeren over clubjubilea en reünies.

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

………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

………………………………………………………………………………………………

Datum ondertekening

………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………………………

LET OP: Als het lid op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een
ouder of voogd ondertekend te worden.
Voor- en achternaam ouder/voogd

………………………………………………………………………………………………

Datum ondertekening

………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

………………………………………………………………………………………………

