Betreft: Privacy en toestemming

Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze brief zullen wij u over dit onderwerp
informeren en vragen wij u toestemming over publicatie van foto’s en filmpjes.
Het privacybeleid van onze vereniging, vindt u in de bijlage en op onze website. Wilt u deze goed
doorlezen zodat u op de hoogte bent wat wij als vereniging doen met uw privé-gegevens.
Eerder hebben wij u al gevraagd om aan te geven of er beeldmateriaal van u of uw kind gepubliceerd
mag worden. In de nieuwe regelgeving moet u expliciet toestemming hiervoor geven. Deze
toestemming kunt u onderaan deze brief geven en inleveren bij de leiding. Op iedere moment heeft
u het recht deze toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@sjzgym.nl.
Met deze brief vragen wij u toestemming voor het volgende:
•

Het maken en publiceren van foto’s voor social media/website;

•

Het maken en vertonen van filmmateriaal voor social media;

•

Het gebruiken van foto’s voor de nieuwsbrief;

•

Het vermelden van de naam van u of uw kind bij het behalen van een bijzondere prestatie
(podiumplaats/deelname wedstrijd);

•

Het maken van beeldmateriaal voor coaching van de leiding.

Voor bijzondere gelegenheden zullen wij u altijd van tevoren schriftelijk om toestemming vragen.
Voor het maken en publiceren van foto's en filmpjes door ouders, zijn wij niet verantwoordelijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen hierover kunt u ons altijd
mailen op info@sjzgym.nl

 www.sjzgym.nl  admin@sjzgym.nl  IBANnr: NL41RABO0375300562  KvK: 40445938

Toestemmingsformulier Foto's en Filmpjes
Hierbij verklaart


Lid van SJZ



Ouders van

1. Dat er:


Wel



Niet

foto's en filmpjes door R.K. Gymnastiekvereniging Sint Jan Zoeterwoude gebruikt mogen worden:
•

In de berichtgeving van de vereniging (nieuwsbrief, website, social media)

•

Voor algemene openbare gelegenheden (groepsfoto's, wedstrijden, optredens)

•

Voor coachingsdoeleinden van de leiding

2. Dat mijn naam / de naam van mijn kind:


Wel



Niet

gebruikt mag worden op social media/website bij uitzonderlijke prestaties.
Datum ondertekening

Handtekening lid

Wij zijn verplicht voor leden onder de 18 jaar van beide ouders een handtekening te vragen.
Naam Ouder 1

Naam Ouder 2

Handtekening Ouder 1

Handtekening Ouder 2



Graag dit formulier z.s.m. inleveren bij de leiding
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