Toestemmingsverklaring leden KZ/Thermo4U
Voor het goed functioneren van onze vereniging verwerken wij persoonsgegevens van onze leden. In
deze toestemmingsverklaring leest u voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken. Hier hebben we
uw officiële toestemming voor nodig.
Van alle leden van KZ/Thermo4U verwerken we in elk geval deze persoonsgegevens:
-

naam;

-

adres- en woonplaatsgegevens;

-

geboortedatum;

-

geslacht;

-

pasfoto.

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, KZ/Thermo4U (verder: verenging) toestemming om:
-

Mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de registratie van het lidmaatschap bij de
vereniging en bij het KNKV.

-

Mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor het innen van de contributiegelden.

-

Mijn contactgegevens op te slaan en te gebruiken voor communicatie via post en e-mail.

-

Mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of een andere bijzondere gebeurtenis.

Met dit formulier vragen wij u ook om toestemming te geven voor het gebruik van persoonsgegevens
voor een tweetal bijzondere doeleinden. U kunt zelf bepalen of u wel of geen toestemming geeft.
De vereniging mag:
-

Foto’s en/of filmpjes van mij gebruiken voor de website, sociale media en drukwerk.
(JA / NEE*)

-

Mijn voor – en achternaam gebruiken op de website om mij te informeren over verplichte
diensten en zodat andere leden mij voor verenigingsaangelegenheden kunnen benaderen.
(JA / NEE)

* doorhalen wat niet van toepassing is
N.B.: De vereniging vraagt leden van wie contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) op de site worden vermeld apart om
toestemming.

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

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

Wilt u meer weten over hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk dan de
privacyverklaring op www.koogzaandijk.nl/privacy-verklaring.

