
Toestemmingsverklaring V1.3 - 2023 

 

Toestemmingsverklaring   
  
Voor SV Wippolder is het noodzakelijk dat voor het faciliteren van onze primaire taak (het trainen voor en spelen 
van voetbalwedstrijden) wij gegevens in onze systemen vastleggen.  
Welke gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en de privacy verklaring die 
van toepassing is op deze gegevens zijn door ons vastgelegd in de documenten: 
svwippolderprivacystatement1.0.pdf en verwerkingsregistersvwippolder-1.0.pdf gedateerd 20 mei 2018. Deze 
documenten zijn op te vragen bij de secretaris van de vereniging.  
  
Voorts willen wij u voor het goed functioneren van onze vereniging willen graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 
filmpjes van u op DE WEBSITE/SOCIAL MEDIA/APPS plaatsen. Voor deze additionele verwerking van privacy 
gerelateerde gegeven zijn wij verplicht om uw expliciete toestemming te vragen. Met dit formulier vragen wij u 
toestemming om ook uw gegevens ook hiervoor te mogen gebruiken.  
Indien u geen toestemming verleent betekent dit dat wij u niet goed kunnen informeren over alle facetten die 
binnen onze vereniging en in haar directe omgeving spelen.  
  
(AANVINKEN WAT VAN TOEPASSING IS)   
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website/social media/ apps.  

   Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:  
 op de website  
 social media, zoals bv. Facebook, twitter, Instagram  
 in de kantine, bv. Op de Wall of Fame  
 _______________________________   

 Het beschikbaar stellen van mijn naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) aan de coördinator(en) van de 
groepering(en) ten behoeve van informatie over team activiteiten, wedstrijden en andere voetbal 
gerelateerde zaken. 

 Het sturen van een nieuwsbrief. 
 Het plaatsen van een Pasfoto en/of Teamfoto in een speciaal voetbalplaatjespaarboek.  

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens.   
  
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn 
toestemming op elk moment intrekken. 

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.   
  

  Ouder / Voogd 

Naam ______________________  Naam ______________________ 

Geboortedatum ______-______-______  Geboortedatum ______-______-______ 

Datum ______-______-______  Datum ______-______-______ 
Handtekening  

 
 
____________________________ 

 Handtekening  
 
 
____________________________ 
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