Toestemmingsformulier privacy
Beste ouders/verzorgers en/of zwemmers,
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop
wij als vereniging om moeten gaan met gegevens van onze leden en beeldmateriaal. Als
sportvereniging hebben wij toestemming nodig van de ouders en/of leden om persoonlijke gegevens,
zoals adressen, te gebruiken en beeldmateriaal te publiceren.
Als een lid 16 jaar of ouder is, mag hij/zij zelf toestemming geven.
De vereniging Aquarijn zal zo min mogelijk persoonlijke gegevens van leden registreren en opslaan.
Alleen de gegevens die van functioneel belang zijn worden geregistreerd. Bij functioneel belang dient
gedacht te worden aan:
-

Innen contributie;
Meedoen aan de zwemsport-activiteiten zoals trainingen, wedstrijden en diplomazwemmen;
Meedoen aan andere activiteiten binnen verenigingsverband, zoals kampen, slotfeesten e.d.

De gegevens worden gedeeld met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), omdat onder de
regelgeving van de KNZB de activiteiten worden georganiseerd. Bovendien zijn de leden via de KNZB
verzekerd. Hiertoe is met de zwembond een overeenkomst gesloten hoe zij met de gegevens moeten
omgaan (zogenaamde verwerkersovereenkomst). Het delen van deze gegevens met de KNZB is nodig
omdat het anders niet mogelijk is om aan de activiteiten van onze vereniging deel te nemen.
Uw gegevens worden ook binnen de vereniging zelf gedeeld. Vandaar dat wij u hiervoor uw
toestemming vragen om naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres te mogen
delen. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden door de vereniging Aquarijn ten behoeve
van deelname aan de verenigingsactiviteiten en contributie inning. Dus niet bijvoorbeeld voo r
reclame.
Verder worden tijdens de activiteiten foto’s en films gemaakt. Deze worden door ons zelf gemaakt en
in voorkomende gevallen ook door de KNZB (bijv. tijdens de diverse Nederlandse
Kampioenschappen). Het kan natuurlijk zijn dat u niet wilt dat bee ldmateriaal waar u of uw kind op
te zien is, gepubliceerd wordt. Langs deze weg vragen wij u toestemming om het beeldmateriaal te
mogen gebruiken. Het spreekt voor zich dat wij met beeldmateriaal zorgvuldig omgaan. Wij plaatsen
geen foto’s en films die schadelijk (kunnen) zijn voor de kinderen of uzelf of anderen die op de
beelden te zien zijn.
Indien u toestemming geeft, geldt deze toestemming alleen voor de beelden die door ons, de KNZB
of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan echter voorkomen dat andere ouders of personen op
een tribune foto’s of films maken tijdens de activiteiten. Hoewel wij daar geen invloed op hebben,
gaan wij er vanuit dat men terughoudend zal zijn met het publiceren van deze beelden.
Op een gegeven toestemming kunt u altijd terugkomen. U heeft ook altijd de mogelijkheid om de
geregistreerde gegevens van u of uw kind in te zien.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen, ondertekenen en retourneren van het formulier. Wij
zien het formulier graag per omgaande retour.

Hierbij verklaren ondergetekenden, de ouders/verzorgers van:
Naam lid…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dat de volgende gegevens geregistreerd mogen worden:
•
•
•
•
•

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
geboortedatum

En dat foto’s en films door de vereniging gebruikt mogen worden (aub aanvinken):
0 op website vereniging
0 in nieuwsbrieven, die gedeeld worden met andere leden
0 op diverse sociale media accounts van de vereniging
En dat van de ouders en/of lid geregistreerd mag worden:
•

IBAN-nummer

Datum………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger of lid

…………………………………………………………………….

