Toestemmingsverklaring SV Sluis, Zuiddijkstraat 104, 4524 AT Sluis, 0117-461612
KNVB Verenigingsnummer: BBHY66Q
KvK: V- 21 - 302185

Voetbalvereniging S.V.Sluis. ** Toestemmingsverklaring **
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s
en filmpjes van u op onze website www.svsluis.nl en onze facebook pagina plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. SV Sluis verwerkt deze gegevens conform de privacy
verklaring, welke te vinden is op de website: www.svsluis.nl/downloads/privacyverklaring.pdf
Met dit formulier geef ik ____________________________________________________ (verder: ondergetekende)
SV SLUIS (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen (kruis aan wat van
toepassing is):
Ten behoeve van de ledenadministratie in de database KNVB worden de volgende gegevens verwerkt:
voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, pasfoto, nationaliteit,
paspoort/ID nummer, bankrekeningnummer, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer(s), e-mail adres.
Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto:
op de website(s) van SV Sluis
in de kantine van SV Sluis
op de facebook pagina van SV Sluis
Publiceren van wedstrijdfoto’s, foto’s van evenementen, filmpjes van wedstrijden en filmpjes van
evenementen van mij en mijn team op onze website en onze facebook pagina.
Mijn volgende persoonsgegevens via onze website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen
benaderen. (Met name van toepassing indien er sprake is van een trainersfunctie, bestuursfunctie, of andere
functies binnen de vereniging):
naam
telefoonnummer
e-mail adres
Mij toevoegen aan WhatsApp groepen ten behoeve van team- en clubinformatie.
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming
op elk moment intrekken.
Naam:

______________________________________________

Geboortedatum: ___/___/______
Datum:

___/___/______

Handtekening:

_________________________________

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 ouder/voogd: _________________________________________________
Handtekening ouder/voogd: _______________________________________

Toestemmingsverklaring Leden SV Sluis

