Castricumse Rugbyclub
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging en
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en
filmpjes van u op internet, apps, social media en nieuwsbrief plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, …………………………………………………………………………………………………………………
(verder: ondergetekende) de Castricumse Rugbyclub (verder: verenging) toestemming om gegevens over
mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de onderstaande gegevensverwerkingen:


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen;



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps, social media en
nieuwsbrief;





Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek voor:
o

Op de website

o

In het clubhuis

o

In de kantine

o

Op social media

o

In de nieuwsbrief

Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat
teammanagers mij kunnen benaderen;



Mij gedurende 50 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.



Het opnemen van foto’s t.b.v. PR activiteiten zoals flyers of brochures.

De Castricumse Rugbyclub respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld cf. onze privacy policy te vinden op:
http://www.casrc.nl/privacyverklaring/

Voor het verspreiden van informatie maakt de Castricumse Rugbyclub gebruik van de volgende middelen:
-

Facebook Castricumse Rugby Club

-

officiële website (casrc.nl)

-

Emailadressen uit de ledenadministratie

Voor overige middelen kan de Castricumse Rugbyclub niet aansprakelijk worden gesteld.

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

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
….………………………………………………………………………………………………………………………

De Castricumse Rugbyclub respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld cf. onze privacy policy te vinden op:
http://www.casrc.nl/privacyverklaring/

