Wieler Toerclub
Vroomshoop

Toestemmingsverklaring WTC Vroomshoop
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
clubactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we clubdagen en verslagen en soms ook foto’s en
filmpjes hiervan in het (digitale) clubblad en op de website www.wtcvroomshoop.nl , de Facebookpagina van WTC
Vroomshoop, de clubpagina van www.fietssport.nl en de groepsverzendlijsten van WhatsApp plaatsen. Op deze
foto’s en filmpjes kunt u ook zichtbaar en herkenbaar zijn. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook
verslagen waarin u met naam wordt genoemd en beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent hiervoor te
gebruiken. Wij vragen u dan ook dit formulier in te vullen en hierin aan te geven waarvoor u toestemming geeft.
Voor alles wat u niet aankruist, geeft u automatisch geen toestemming.
Met dit formulier geef ik, __________________________________________ (naam) (verder: ondergetekende)
WTC VROOMSHOOP (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
r Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
r Publiceren van naam en beeldmateriaal zoals foto’s en/of filmpjes van mij in het (digitale) clubblad,
nieuwsbrieven van de club en op de website www.wtcvroomshoop.nl, de Facebookpagina van WTC
Vroomshoop, de clubpagina van www.fietssport.nl en de groepsverzendlijsten van WhatsApp.
r 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 (hiertoe kan een nieuwe verklaring, die op de website van WTC
Vroomshoop beschikbaar wordt gesteld, worden ingevuld).
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 ….………………………………………………………………………………………………………………………
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