
Toestemmingsverklaring
Geacht lid/donateur van IJSCLUB BAFLO

IJSCLUB BAFLO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy
verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– U toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke situaties, b.v. films en foto materiaal.

De verwerking kan bestaan uit plaatsing van het beeld/filmmateriaal op de website, apps, social media en andere publicaties;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is;
– Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het 

recht deze toestemming in te trekken.

Personen die zich hebben ingeschreven als lid van ijsclub Baflo en daadwerkelijk als lid staan geregistreerd in de ledenadministratie 
bevestigen hiermee toestemming te verlenen aan ijsclub Baflo, persoonsgegevens, films, foto’s te verwerken voor de hieronder 
aangegeven doelen. Dit geldt uitsluitend voor personen van 16 jaar en ouder. Voor personen jonger dan 16 jaar gaat de ouder of 
voogd akkoord met het verwerken van persoonsgegevens, films, foto’s etc.
Indien geen toestemming wordt verleend door de betrokken persoon of ouder/voogd kan dit worden aangegeven verder op in 
deze brief door het cirkeltje aan te vinken en deze brief te retourneren aan onderstaand contactpersoon van ijsclub Baflo.

============================================================================================
Ik ga akkoord met het opnemen van mijn persoonsgegevens, foto/filmbeeld:
– Op de website van ijsclub Baflo
– In de kantine van ijsclub Baflo,
– Jaarverslag van ijsclub Baflo,
– Wedstrijdverslagen van ijsclub Baflo
– Andere openbare media, zoals de schakel of dagbladen.

Indien u akkoord gaat met het verlenen van uw toestemming voor de verwerking en van plaatsing van het foto/filmmateriaal op 
website, apps, social media en andere publicaties hoeft u verder niets te doen.

Uw toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven gegevensverwerkingen, doelen en organisaties. 
Voor nieuwe specifieke gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming.

U mag uw toestemming op elk moment intrekken. De ijsclub zal dan z.s.m. treffende maatregelen nemen.

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verzoekt het bestuur u 
onderstaand cirkeltje aan te vinken en deze brief terug te sturen naar onderstaande contactpersoon van ijsclub Baflo.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Ik maak bezwaar en geef geen toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens, foto’s of films, waar ik of mijn 
(pleeg)kind(eren) duidelijk herkenbaar te zien zijn in de media zoals hierboven beschreven.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam en Voornaam .................................................................................... lid nr .........................

Adres ............................................................... Woonplaats.......................................................

telefoonnummer .................................................. e-mail adres......................................................

HANDTEKENING:

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te 
nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactpersoon IJSCLUB BAFLO:
Wim Witteveen, AVG contactpersoon ijsclub Baflo, Blauwe Reiger 9, 9953 TH Baflo, tel. 0595-425 123

email: witteveenwim@ziggo.nl

https://ijsclubbaflo.nl
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