IJshockey Vereniging

Eindhoven Kemphanen

Beste ouders, verzorgers,
U en/of uw kind is lid van IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen.
Tijdens trainingen en wedstrijden worden soms foto’s en video-opnamen gemaakt. Bovendien
worden er jaarlijks profiel- en teamfoto’s gemaakt.
Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicaties op de website, sociale media of voor andere
promotionele activiteiten ten behoeve van de vereniging (zoals nieuwsbrief en foldermateriaal).
De wetten Bescherming Persoonsgegevens zijn aangescherpt, waardoor wij genoodzaakt zijn met u
deze overeenkomst aan te gaan.
Voor de goede orde vragen wij, voor de gehele periode dat u of uw kind lid is bij
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen, uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
waarop u of uw kind is afgebeeld. U kunt ervan op aan dat wij de foto’s alleen voor de hier
genoemde doeleinden gebruiken en niet ter beschikking zullen stellen aan derden.
Mocht u hiervoor geen toestemming verlenen, dan moeten en zullen wij ons inspannen om al het
beeldmateriaal van u of uw kind te verwijderen van onze website of Facebookpagina’s. Dit betekent
ook dat we de teamfoto van u of uw kind zullen verwijderen, dan wel u of uw kind onherkenbaar
zullen maken. Mocht u hierna nog beeldmateriaal aantreffen, dan zullen wij na uw melding
passende maatregelen treffen die binnen onze macht vallen.
Wilt u zo vriendelijk zijn bij gaande verklaring in te vullen en voor 31 december 2017 te
retourneren bij de coach van het team van uw kind? Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Bestuur IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen
Bestuur Eindhoven Kemphanen
PS. Voor vragen of extra informatie kunt u een bericht sturen naar bestuur@kemphanen.nl
_______________________________________________________________________________________________________________
VERKLARING
Ondergetekende verklaart hierbij geen/wel (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) bezwaar
te hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop zijn/haar kind
……………………………………………… (naam) is afgebeeld op de website en het promotiemateriaal van
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen.
Naam:

Plaats:

_____________________________________
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