
Privacyverklaring AVG 

 

Beste sporter, 

 

Doordat er een verandering in de regelgeving met betrekking tot uw gegevens is ingetreden, 

leggen wij u uit wat we precies doen en waarvoor we dat doen. Omdat het lidmaatschap bij de 

vereniging geen voldoende reden is om uw gegevens te mogen verwerken, vragen wij u hier 

ook om toestemming te geven voor de verwerking. Hiervoor kunt u het bijgevoegde 

toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. 

 

Doelen en redenen 

Wij verzamelen verschillende gegevens van u op basis van de toestemming die u geeft. Dit 

doen wij om op een zo goed mogelijke wijze een sportlessen en daarmee overige diensten te 

kunnen faciliteren. Het hoofddoel van de gegevensverwerking is dan ook het geven van 

veilige en goede sportlessen. Als een overige dienst kunt u bijvoorbeeld denken aan deelname 

aan een evenement zoals een toernooi, waarvoor wij gegevens moeten aanleveren. Wanneer 

het een evenement betreft in het buitenland, kan ook informatie gegeven worden aan een 

buitenlandse partij. Een gevolg van het niet geven van toestemming om de gegevens te 

verwerken, kan zijn dat wij u niet kunnen inschrijven bij een toernooi of een andere activiteit. 

Uiteraard worden uw gegevens niet langer opgeslagen dan noodzakelijk. Dit is in ieder geval 

zolang u lid bent van de vereniging. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere 

diensten, zoals het beheren van onze ledenadministratie en het behartigen van uw belangen – 

als lid van onze vereniging – bij een overkoepelende organisatie, bijvoorbeeld de JBN. 

 

Over uw gegevens 

De gegevens die wij van u verzamelen zijn (onder meer): persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld 

uw naam en contactgegevens; het IBAN-rekeningnummer voor het overmaken van de 

contributie; specifieke medische en andere gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw 

gewicht, (lichamelijke) beperkingen en informatie met betrekking tot eventuele andere 

bijzonderheden. 

 

Welke rechten heeft u? 

Allereerst heeft u recht op informatie. Als u vragen heeft over de toestemming en het 

verwerken van uw gegevens, zullen wij die beantwoorden. Daarnaast kunt u altijd uw 

toestemming beëindigen door een e-mail of een brief naar ons te sturen. Uiteraard heeft u ook 

het recht om uw gegevens in te zien, te verzoeken daarin gegevens te veranderen en, indien 

nodig, deze te doen rectificeren (een openbare publicatie waarin de fout wordt toegegeven). 

Bent u het niet eens met de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u ook 

een schriftelijke klacht indienen. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Met sportieve groet, 

 

Rudi Verhagen 

Sportinstituut Verhagen 

 

  



Toestemmingsformulier 

 

Hierbij geef ik, ondergetekende, [als wettelijk vertegenwoordiger,*] uitdrukkelijke 

toestemming aan Sportinstituut Verhagen en degenen die de activiteiten en evenementen 

daarvan feitelijk uitvoeren om mijn persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor 

de uitoefening van haar diensten als sportvereniging. 

 

Ik geeft daarbij tevens uitdrukkelijke toestemming om deze informatie telkens weer te 

gebruiken en verwerken bij overige evenementen samenhangende met de diensten van de 

sportvereniging, tenzij ik uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders aangeef. 

 

Ik verklaar tevens bekend te zijn met het privacy-beleid van de sportvereniging op grond van 

de privacyverklaring en hiermee in te stemmen. 

 

Ondertekening betrokkene 

 

Naam: 

Voorletters: 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Ondertekening wettelijk vertegenwoordiger* 

 

Naam: 

Voorletters: 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 
* = Ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist bij personen jonger dan 16 jaar. 

 

Contactgegevens: 

Sportinstituut Verhagen 

Heuvelstraat 9b 

5801 CS VENRAY 

Telefoon: 0478-512559 

E-mail: sportinstituutverhagen@gmail.com 

KVK-nummer: 12038264 

mailto:sportinstituutverhagen@gmail.com

