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GOIRLE, 7 SEPTEMBER 2019
BESTE OUDER,

Bij MHC Goirle maken wij gebruik van de persoonsgegevens van uw zoon/dochter om binnen
(en buiten) de club leden en niet leden te informeren over onze activiteiten. Denk hierbij aan
foto’s en video’s maar ook gegevens als e-mail en telefoon.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Als gevolg daarvan hebben wij als MHC Goirle meer verplichtingen bij het verwerken van
persoonsgegevens. Foto’s, video’s, telefoonnummers en e-mailadressen van onze leden zijn
persoonsgegevens. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor
het gebruik van deze gegevens van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van de volgende gegevens van uw kind: Foto’s,
Video’s, e-mailadressen en telefoonnummers. Telefoonnummers en e-mailadressen worden
enkel binnen de club (leden, trainers en coaches) gebruikt voor het goed laten verlopen van
teamactiviteiten, wedstrijden en trainingen. Video’s en foto’s gebruiken we intern (binnen
Lisa) maar mogelijk ook op internet.
Hiermee vragen we daarom eenmalig uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal,
e-mailadressen en telefoonnummers van uw zoon/dochter.
U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming
in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met
de foto’s en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt en de bij ons bekende e-mailadressen en telefoonnummers.
Voor akkoord,
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