Hoogeveense Hockeyclub HHC
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten)
informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke.
Verder willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op onze Website, Lisa
App en Social Media (Facebook, Instagram etc.) plaatsen. Met dit formulier vragen wij je toestemming om
ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) aan de Hoogeveense Hockeyclub (verder: vereniging)
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
(Kruis aan wat van toepassing is).


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld van andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Het publiceren van (team-)foto’s en evt. filmpjes:
- Op de HHC website en Lisa app (afgeschermd mHt inlog)
- Op de HHC pagina op Facebook en Instagram
- Op de HHC fotopagina



(als hierboven akkoord is gegeven voor foto’s):
Bij foto’s worden in principe geen namen genoemd, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld het
voorstellen van een vrijwilliger of het winnen van een prijs mag mijn naam worden vermeld.



Mijn naam, email adres en telefoonnummer(s) via de afgeschermde website en app van de
vereniging beschikbaar te stellen zodat andere leden contact met me kunnen opnemen.



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis. (Deze vraag wordt bij het opzeggen opnieuw gesteld).

(vul ook de volgende pagina in)
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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 aanpassen of intrekken.
Neem dan contact op met privacy@hockeyhoogeveen.nl.

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

Pagina 2 van 2

