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TOESTEMMNGSVERKLARING 
Verwerkersovereenkomst conform Avg tussen Mixed-up en lid 

 

1. Omschrijving toepassing verklaring 

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

1a Met dit formulier geef ik ________________________________________ 
(verder ondergetekende) aan Handbalvereniging Mixed-up 2000 (verder: 
vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 
 

2. Gegevensverwerkingen 

Ik geef de verenging toestemming voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen: 

2a O Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden (bv. andere 
sportverenigingen, andere maatschappelijk dienstverleners). 

2b O Publiceren van beeldmateriaal op internet, in apps, via social media 
(bv. foto’s of video op de website, facebook, Twitter). 

2c Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 
  c1 O op de website 
  c2 O in de nieuwsbrief “Mixed-update” 
  c3 O in de verenigingsruimte op sportpark “Heesterbosch” 
  c4 O in regionale weekbladen ter ondersteuning van speciale 
   gelegenheden en/of wedstrijdverslagen/ -gebeurtenissen 

2d O  Mijn naam op de website van de vereniging te tonen (bv. als lid van 
een commissie of vanwege een verjaardag). 

2e O  Mijn naam via de nieuwsbrief van de verenging te tonen (bv. als lid 
van een commissie of vanwege een verjaardag). 

2f O Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 
speciale gelegenheden (bv. reünie). 
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3. Accordering en ondertekening 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven 
redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de 
vereniging mij om toestemming. 

Ik kan mijn toestemming zonder opgaaf van reden op elk moment intrekken. 

 3a Naam    : ______________________________________________ 

 3b Geboortedatum: ________________ 

 3c Datum    : ________________  Handtekening:  ________________ 

 

Voor leden jonger dan 18 jaar, op het moment van ondertekening, geldt dat daze 
verklaring tevens ondertekend moet worden door een ouder/verzorger. 

 3d Naam ouder   : ______________________________________________ 

 3e Geboortedatum: ________________ 

 3f Datum    : ________________  Handtekening:  ________________ 

 

Na het printen van het formulier vult u alles in en ondertekent en parafeert u op de 
aangegeven plaatsen. Vervolgens levert u het formulier in bij de ledenadministratie: 

Cora Vrolijk 
Bosakker 2 
4845EM Wagenberg  
ledenadministratie@mixed-up2000.nl 

Voor het intrekken van toestemming kunt u een bericht sturen naar: 
privacy@mixed-up2000.nl 
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