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PSV Zwemsporten Toestemmingsverklaring  
Versie 1 september 2019 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en Gedragsregels zoals gepubliceerd 

op de website van PSV Zwemsporten: 

https://www.psvzwemsporten.nl/privacyverklaring/ 

https://www.psvzwemsporten.nl/gedragsregels/ 

 

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 uitvoeringen, waarop u te zien bent, publiceren. Met dit formulier vragen wij uw 

toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij het verenigings- of afdelingssecretariaat die voor de 

verwerking in onze centrale ledenadministratie Sportlink zal zorgdragen. Dat kan indien gewenst via de 

eigen trainer of ingescanned via secretaris@psvzwemsporten.nl.  

 

 

Met dit formulier geef ik ……….……….……………………..,  

lidnummer (terug te vinden op uw factuur) ………………….   (verder: ondergetekende) 

PSV Zwemsporten (verder: de verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ondergetekende geeft de vereniging toestemming voor het gebruik van de gegevens voor 

verenigingsactiviteiten, in het bijzonder: 

 

✓ Mijn gegevens te gebruiken voor de uitvoering van verenigingsactiviteiten, waaronder uitvoer 

van lessen en trainingen, deelname aan en inschrijving van evenementen als wedstrijden en 

de publicatie en het bewaren van inschrijvingen, uitslagen, statistieken en verslagen. 

En de hieruit voortvloeiende administratie in de bijbehorende tools die dit mogelijk maken. 

✓ Mijn contactgegevens ter beschikking te stellen aan trainers om trainingsinformatie uit te 

kunnen wisselen en met ondergetekende en/of ouders te kunnen communiceren. 

✓ PSV Zwemsporten mag mij benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld 

van andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners. 

✓ Het maken en bewaren van opnamen (foto en film) van vereniging gerelateerde activiteiten. 

✓ Het plaatsen van de naam bij publicaties van sportieve prestaties op (sociale) media. 

✓ Door ondergetekende verstrekte medische informatie die van belang is voor de veiligheid 

en/of gezondheid van ondergetekende. Dit wordt bewaard door de trainers/instructeurs en 

wordt in het lesplan opgeslagen zodat andere trainers/instructeurs over deze informatie 

beschikken bij overnemen van trainingen. 
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Ik geef de vereniging verder toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

JA / NEE Publiceren van opnamen (foto’s en/of filmpjes) van ondergetekende op interne 
(afgeschermde) media 

- Hieronder ook bijvoorbeeld een besloten facebook groep 
Dit gaat om prominent aanwezig en dus duidelijk herkenbaar zijn van ondergetekende. 

JA / NEE Publiceren van opnamen (foto’s en/of filmpjes) van ondergetekende op externe 
(publieke) media (krant, sportmagazine, internet). 
Dit gaat om prominent aanwezig en dus duidelijk herkenbaar zijn van ondergetekende. 

JA / NEE Naam, e-mail en/of telefoonnummer van ondergetekende via afgeschermde media 
beschikbaar te stellen aan leden van de eigen afdeling. zodat andere leden mij kunnen 
benaderen voor vereniging gerelateerde zaken. 

- Bijv. een mailadres m samen te kunnen rijden naar wedstrijden 

JA / NEE Mijn naam en telefoonnummer toevoegen in de whatsapp groep van het team/groep 
(het contact tussen trainer en ouder/sporter loopt o.a. via WhatsApp.) 

- In dit geval zal de beheerder van de groep expliciet vragen aan ondergetekende 
om het nummer dat toegevoegd mag worden, en alleen met dit nummer 
toevoegen. (Hetzelfde is van toepassing op ouders / voogden). 

JA / NEE De trainer mag beeldmateriaal maken en bewaren ten behoeve van training 
ondersteuning en deze mag bewaard worden door de trainer t.b.v. analyse. 

JA / NEE De vereniging mag mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap 
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 

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 aanpassen door een nieuw formulier in te sturen 
(https://www.psvzwemsporten.nl/avg/). 
De nieuwe toestemming gaan in na verwerking, uiterlijk een week na het moment van ontvangst. 
 
Naam  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd (indien lid onder 18 jaar) 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

https://www.psvzwemsporten.nl/avg/

