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Beste leden,
Vanaf 25 mei 2018 geldt er in Nederland een nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens, de
AVG.
Vanwege deze wet moeten wij als vereniging vastleggen wat wij doen met de gegevens die jullie aan ons
doorgeven. Ook hoort hierbij dat wij toestemming nodig hebben om jullie gegevens en/of foto’s waar jullie
op staan te mogen gebruiken bij publicaties.
Bij de inschrijving als lid van de vereniging hebben jullie je naam, adresgegevens, telefoonnummer, email
adres, geboortedatum en bankrekeningnummer aan ons doorgegeven.
Wij gebruiken deze gegevens voor de ledenadministratie en de financiële administratie voor het innen van
contributie en van tevoren afgesproken andere bedragen. Het email adres wordt gebruikt voor de informatie
die wij aan jullie sturen over de vereniging. De gegevens gaan alleen buiten de vereniging wanneer dit nodig
is om onze activiteiten uit te voeren.
Tijdens optredens, repetities en acties worden er foto’s gemaakt die wij gebruiken voor promotie van de
vereniging. Met de nieuwe privacy wetgeving moeten jullie toestemming geven dat wij de foto’s, en ook
eventueel jullie naam hierbij, mogen gebruiken voor de promotie van de vereniging en artikelen in het
clubblad. Wij hebben deze toestemming schriftelijk van jullie nodig om deze aan te kunnen tonen wanneer
er een controle plaatsvindt. Voor leden die jonger zijn dan 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de
ouder/verzorger.
Verder geeft de AVG aan dat wij een privacy beleid moeten maken en deze voor jullie zichtbaar moeten
maken. Wij hebben het privacy beleid gemaakt en deze kunnen jullie terugvinden op de website van de
vereniging.
Willen jullie onderstaande invullen, ondertekenen en terugsturen naar de secretaris zodat wij voldoen aan
de nieuwe wetgeving.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Bestuur Fanfareorkest de Hoop Stellendam.
Toestemmingsformulier:
Hierbij geeft ik …………………………………………… geboortedatum ………………………… wel/geen* toestemming voor
het gebruiken van foto’s die worden gemaakt bij activiteiten van de vereniging.
Hierbij geef ik wel/geen* toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens voor het verstrekken
van informatie over de vereniging per mail en vermelding van mijn naam in het clubblad, in de krant, op
sociale media en op de website van de vereniging.
Datum: ……………………………

Handtekening: …………………………………………

Handtekening ouder/verzorger indien lid jonger dan 16 jaar

: …………………………………………

*doorhalen wat niet van toepassing is
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