Toestemming gebruik persoonsgegevens
Beste leden,
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als gevolg daarvan
hebben wij als Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Goirle meer verplichtingen bij het verwerken van
persoonsgegevens. Wij beheren jullie persoons- en adresgegevens. Tijdens concerten en activiteiten gemaakte
opnames zijn ook persoonsgegevens. De vereniging is vanuit de wetgeving verplicht om jullie toestemming te
vragen voor hetgebruik van dit soort gegevens.
Met deze brief vragen wij jullie om toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Wij
vragen jullie hiervoor onderstaand formulier in te vullen. Graag retourneren naar Marijkestraat
22, 5051NJ Goirle, of via email: algemeen@jordivanlaarhoven.nl
Verdere informatie over onze Privacy Policy kun je vinden op de website. (HarmonieGoirle.nl)
Je mag natuurlijk altijd terugkomen op een eerder gegeven toestemming.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jordi van Laarhoven via email: algemeen@jordivanlaarhoven.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Jordi van Laarhoven
Namens Koninklijke Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle
Gelieve A in te vullen als u, lid van O&U, 16 jaar of ouder bent.
Gelieve B in te laten vullen door uw ouder/verzorger wanneer u, lid van O&U, jonger bent dan 16 jaar.
A
Hierbij verklaart ondergetekende, lid zijnde van Harmonie Oefening en Uitspanning te Goirle, dat zijn/haar
persoonsgegevens en beeldmateriaal gebruikt mogen worden:
Ja

Nee











Op de website van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
Op de Facebook pagina’s van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
In kranten en bladen, ter promotie van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
Akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’
Goirle.

Datum:
Naam:

Handtekening:

B
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van een lid van Harmonie Oefening en Uitspanning te Goirle,
dat de persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt mogen worden:
Ja

Nee











Op de website van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
Op de Facebook pagina’s van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
In kranten en bladen, ter promotie van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’ Goirle.
Akkoord gaat dat uw zoon/dochter de nieuwsbrief van Harmonie ‘Oefening & Uitspanning’
Goirle zal ontvangen.

Datum:
Naam lid:
Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger

