
 
                                                                                     

HKC Hengelo Toestemmingsverklaring gegevensverwerking  

  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij onze omgeving graag laten zien wat wij als  vereniging allemaal doen. Dit 

zijn onder andere de sportactiviteiten, prestaties, kampioenschappen en dergelijke. Ook speelschema’s, trainingstijden, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u of uw minderjarige kinderen vallen hieronder. Om onze vereniging te promoten, 

nieuwe leden te werven en onze leden te informeren plaatsen we deze gegevens op onze website, Facebook of in het clubblad. Met 

dit formulier vragen wij uw toestemming hiervoor.   

  

Indien u deze toestemmingsverklaring voor een minderjarige invult, wilt u dit dan samen met uw zoon/dochter bespreken? We snappen 

dat oudere jeugdleden soms zelf een keuze willen maken om foto’s te maken en/of gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan 

weten ze waarom het gebruik van foto’s en video’s nodig is om onze vereniging goed te kunnen laten functioneren.  

  

Met dit formulier geef ik  ……………………………………………………                                     lidnummer (indien bekend) ………… 

  

ouder van (indien van toepassing)                   naam kind 1 ……………………………………… lidnummer (indien bekend) ………… 

                                                                         naam kind 2 ……………………………………… lidnummer (indien bekend) ………… 

                                                                         naam kind 3 ……………………………………… lidnummer (indien bekend) ………… 

  

HKC Hengelo toestemming om gegevens van mij of onze minderjarige kinderen te verwerken voor eerder genoemde doeleinden en 

in eerder genoemde media.   

  

Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:  

  

• Publiceren van bijvoorbeeld kampioensfoto’s en/of filmpjes en foto’s van overige activiteiten op onze website, clubblad, social 

media, lokale kranten om onze vereniging te promoten  

• Publiceren van verjaardagen op de website van HKC Hengelo en in het clubblad.  

• Uw naam, telefoonnummer en email adres beschikbaar te stellen, zodat andere (team-)leden, trainers, coaches, commissies u 

kunnen benaderen.  

• Wij hebben uw e-mailadres tevens nodig voor informatieverstrekking. Bij belangrijk nieuws voor alle leden, maken wij gebruik 

van een digitale nieuwsbrief. Dit stelt ons als vereniging in staat om alle leden in 1 keer te bereiken. Uw e-mailadres wordt niet 

gebruikt voor direct marketing of aan derden verstrekt.   

• De persoonlijke gegevens mogen afgeschermd worden bewaard als het lidmaatschap wordt beëindigd, dit om later nog 

traceerbaar te zijn voor bijvoorbeeld uitnodigingen voor speciale gebeurtenissen zoals jubilea.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           z.o.z  



Mijn toestemming geldt alleen voor de beschreven redenen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw 

om toestemming.  

  

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.   

  

Na(a)m(en)  

  

………………………………………………………………………………  

E-mail adres  

  

………………………………………………………………………………  

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  ………………………………………………………………………………  

  

  

Het ingevulde, aangekruiste en getekende formulier graag voor 30 november a.s. mailen naar penningmeester@hkchengelo.nl, u 

mag de brief ook printen en bezorgen bij:   

Sabine Nieland 

Pasteurstraat 51 

7555 ND Hengelo 

 

 

Bedankt voor uw medewerking.  

Bestuur HKC Hengelo  


