Gedragscode gegevensbescherming TTV VVV

25 mei 2018

Toestemmings- en zorgvuldigheidsverklaring
Naam: …………………………………………………………………

geboortedatum:…………………………….

Deze verklaring bestaat uit 2 onderdelen, een “basistoestemming” noodzakelijk voor het dagelijkse
reilen en zeilen van VVV zonder keuzemogelijkheden en een “extra toestemming” met
keuzemogelijkheden. Ben je niet akkoord met de basistoestemming kun je nog wel tafeltennissen bij
VVV maar dan op basis van een vergoeding per keer.
Basistoestemming (noodzakelijk voor het functioneren van VVV)
Voor het goed functioneren van onze vereniging TTV VVV mag gebruik gemaakt worden van de
persoonlijke gegevens die je aan VVV verstrekt; tevens willen wij op basis van jouw verstrekte
gegevens je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, gezelligheidsbijeenkomsten en vergelijkbare evenementen.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, teamsamenstellingen kunnen delen en soms ook
foto’s en filmpjes waar je op kunt staan kunnen plaatsen op de social media in gebruik zijnde bij
TTV VVV, de website en/of eventueel in de lokale/regionale pers al dan niet aangevuld met naam.
NB. Aan het recht van verwijdering wordt niet getornd. Bij foto’s van wedstrijden of evenementen
is het onvermijdelijk dat ook eventueel aanwezig publiek op het beeldmateriaal staat. Van
kampioenen worden vrijwel altijd foto’s gemaakt. Indien je niet wilt dat er foto’s/filmopnames van
jou of van jouw kind worden gemaakt moet je dit zelf kenbaar maken. Indien je of jouw kind
(weliswaar anoniem) op een gepubliceerde foto/filmopname voorkomt, heb je het recht op
verwijdering van dit materiaal. Ook dit moet je dan wel zelf kenbaar maken.
Een lidmaatschap bij TTV VVV betekent automatisch een lidmaatschap bij de NTTB. Dit betekent
ook dat noodzakelijke persoonlijke gegevens met de NTTB worden gedeeld. Dit geldt zowel voor
competitiespelers als recreanten.
Een lidmaatschap bij de UBT wordt aangevraagd zodra je UBT competitie gaat spelen; dat kan
alleen onder voorwaarde van delen van jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de
organisatie.
De NTTB en de UBT kunnen persoonlijke resultaten, beeldmateriaal of combinatie daarvan
publiceren. Het is aan die organisaties in hoeverre hiervan iets gepubliceerd wordt; TTV VVV staat
daarbuiten.
Extra toestemming door aankruisen
o Ik mag door VVV benaderd worden voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen
o Mijn naam en e-mailadres mag beschikbaar gesteld worden aan tafeltennis gerelateerde sponsors
van TTV VVV zodat zij mij kunnen benaderen voor aanbiedingen; denk hierbij aan TT Sport.
o Mijn foto (pasfoto, teamfoto) mag worden geplaatst:
o In de kantine
o In het smoelenboek van TTV VVV
o Op de website (i.v.m. bepaalde nieuwsgaring)
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik tevens uiterst zorgvuldig (d.w.z. in
overeenstemming met de AVG) met persoonsgegevens van andere leden/betrokkenen bij
TTV VVV om te gaan en deze niet ongevraagd te gebruiken of te verspreiden.
Datum: ……………………….

Handtekening: …………………………..

LET OP Voor jongeren t/m 15 jaar moet een ouder tekenen:
Naam ouder: ……………………………………..

Handtekening: …………………………..

NB Tijdig inleveren is noodzakelijk om competitie te kunnen spelen !!!

