
 

 

AVG-verklaring FC Kerkrade-West 
 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, relaties, sponsoren en andere betrokkenen, 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een 

wet die de privacy van mensen waarborgt. Een soortgelijke wet bestond al. Namelijk de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG gaat echter veel verder dan de Wbp. De AVG geldt 

voor de hele Europese Unie en houdt concreet in dat wij aan iedereen toestemming moeten vragen 

voor de verwerking van uw gegevens. We hebben inmiddels al van veel leden en relaties de 

toestemmingsverklaring ontvangen, waarvoor dank! Echter, er ontbreken nog enkele formulieren. 

Wij, als FC Kerkrade-West zijnde, vinden de privacy van alle leden, relaties en andere betrokkenen 

ontzettend belangrijk en proberen hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan.  

Wij willen u hierbij dan ook nogmaals vriendelijk verzoeken om onderstaand document in te vullen 

en ondertekend terug te sturen naar avg@fckw.nl of in te leveren in de kantine.  

Twijfelt u of u dit reeds heeft ingevuld, wilt u wellicht iets veranderen of het document inzien? Aarzel 

dan niet om een mail te sturen of het formulier opnieuw in te vullen. Ook dit is een van de rechten 

die u heeft door de invoering van deze wet. U heeft ten alle tijden recht op het inzien, aanpassen en 

verwijderen van uw gegevens.  

Wij hopen dat we ook uw verklaring z.s.m. mogen ontvangen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet,  

Werkgroep AVG FC Kerkrade-West 

  

mailto:avg@fckw.nl


In onderstaande criteria 
verwachten we de 
gegevens van de persoon 
voor wie deze verklaring 
van toepassing is. 

Vul in: Mogen wij deze 
gegevens op de website 
publiceren? 

Naam, voornaam: ……………………………………………………………. Ja          /          Nee 

Geboortedatum: ………. / ………. / ……………….. Ja          /          Nee 

E-mail adres: ……………………………………………………………. Ja          /          Nee 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………. Ja          /          Nee 

 

 

 

Jonger dan 16 jaar? Dan dient een ouder/verzorgen toestemming te geven voor het kind.  

Hierbij verklaar ik namens ……………………………………………………. dat ik toestemming geef om zijn/haar gegevens 

te verwerken en deze volgens bovenstaande voorwaarden toe te passen. 

Naam ouder/verzorger: ………………………………………………….. 

Datum: ………. / ………. / ……………….. 

Handtekening:  

 

 

Ouder dan 16 jaar? Dan bent u zelf bevoegd dit document te ondertekenen. 

Hierbij verklaar ik dat ik toestemming geef om mijn gegevens te verwerken en deze volgens bovenstaande 

voorwaarden toe te passen. 

Datum: ………. / ………. / ……………….. 

Handtekening:  

 

Mogen wij foto’s van u / uw zoon of dochter:  

Plaatsen op de website en sociale media (Facebook, Instagram etc.)? Ja          /          Nee 

Ophangen op het complex? Ja          /          Nee 

Mogen wij uw gegevens / de gegevens van uw 
zoon of dochter doorgeven aan sponsoren? 

Ja          /          Nee 

Mogen wij bovenstaand e-mail adres gebruiken 
voor activiteiten en nieuws van FC Kerkrade-
West? 

Ja          /          Nee 

Mogen wij uw gegevens / de gegevens van uw 
zoon of dochter doorgeven aan de trainers van 
FC Kerkrade-West? 

Ja          /          Nee 

 

 


