
Opgericht 1 juli 2009     Bestuur:  I. Oberndorff 
MMJH95N         06 40875571 
www.hbc09.nl      E-mail:  bestuur.hbc09@gmail.com 
Zie website voor Privacy Policy     

T O E S T E M M I N G S F O R M U L I E R 

P R I V A C Y W E T G E V I N G   A V G 

 

 

 

Toestemmingsformulier voor het bewaren van persoonsgegevens in verband met de 
Privacywetgeving AVG.  
Dit formulier a.u.b. volledig invullen en digitaal inleveren via bestuur.hbc09@gmail.com. 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 
ook foto’s en filmpjes van u op onze website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u 
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Naam:   ______________________________________________________________ 

Roepnaam:  ______________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________________________   

E-mail:    ______________________________________________________________ 

 

Met dit formulier geef ik (ondergetekende) HBC’09 (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij 
te verwerken.  

 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 Mij benaderen voor nieuwsuitingen via e-mail, zoals nieuwsbrieven, sportactiviteiten en 

nevenactiviteiten. 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, nieuwsbrieven en social media 

en lokale media. 
 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 

 Op de website 

 In de kantine 

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.  
 
 

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: ___________________________________________________________ 
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