Toestemmingsverklaring Volleybalvereniging Dynamo Tubbergen
Bij Dynamo willen we graag door foto’s en video’s laten zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, wedstrijden of ten behoeve van teamfoto’s. Ook jij of je zoon/dochter kan op
deze foto’s en in video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s
waardoor onze leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen. Wij vinden het belangrijk en we zijn verplicht om toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van jou en of je zoon/dochter. Het is mogelijk dat je niet wilt
dat foto’s en video’s van jou of je kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom je toestemming voor het gebruik van foto’s en
video’s van jou of je zoon/dochter. Wil je bijgevoegde toestemmingsverklaring
meegeven naar de training? Graag voor elk kind en/of jezelf apart invullen en
inleveren.
Jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s en video’s maken tijdens
activiteiten. Dynamo heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat anderen ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
De door jou gegeven toestemming mag op elk moment door jou gewijzigd worden.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,

Ingrid Leferink
Voorzitter v.v. Dynamo Tubbergen

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over
de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op internet en social media
plaatsen (bijvoorbeeld teamfoto’s). Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook jouw
gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………………(naam) (verder:
ondergetekende) Volleybalvereniging Dynamo Tubbergen (verder: vereniging) toestemming
om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen *:
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van Dynamo,
Op en Rond de Essen, Tubantia, Tubbergen Nieuws en op onze sociale media
accounts
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij in een eventuele (digitale)
nieuwsbrief
 Versturen van eventuele (digitale) nieuwsbrieven van Dynamo
*aankruisen waarvoor je toestemming geeft
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en 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
….……………………………………………………………………………………………

