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Doetinchem, mei 2018.

Aan (ouders van): ………………………………………………………………………………….
Bij Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.
De vereniging heeft gegevens nodig om goed training te geven en te begeleiden en u te informeren.
Ook worden de gegevens opgeslagen voor een juiste administratieve organisatie van de vereniging.
De meeste gegevens komen van uw inschrijving als lid van NDD, maar ook trainers en ondersteunend personeel
leggen gegevens vast over de leden (bijvoorbeeld zwemtijden en vorderingen).
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat
nodig voor de juiste begeleiding.
De gegevens worden opgeslagen in het digitale administratiesysteem (Sportlink KNZB) en het tijdenvolgsysteem
(TeamManager, MeetManager, Splash).
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang is beperkt tot medewerkers van de vereniging met een gebruikersnaam
en wachtwoord en zijn alleen voor intern gebruik om de vereniging optimaal te laten functioneren.
Bestuur, commissies, trainers en coaches ondertekenen hiervoor een Geheimhoudingsplicht.
Ouders van leden onder 16 jaar en overige leden hebben het recht om persoonlijke gegevens in te zien, te laten
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn).
Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) van NDD.
Bij NDD is een Privacyverklaring van toepassing die hier te vinden is: www.nieuwedoetinchemsedolfijn.nl
Hierin staat hoe wordt omgegaan met gegevens en wat de rechten zijn van de leden en ouders van leden onder de
16 jaar.
Formulier “Toestemmingsverklaring aan Omnizwemvereniging NDD in het kader Privacywet 2018”
Voor gebruik van foto’s/video-opnames van leden op de NDD-socialmedia kanalen en informatieschermen van de
vereniging in hal van Sportcentrum Rozengaarde wordt toestemming gevraagd.
U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of eerder gegeven instemming in te trekken.

Wij adviseren u om zelf ook terughoudend te zijn met het plaatsen en delen van foto’s en video’s op uw eigen socialmediakanalen om misbruik te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur NDD
Functionaris Gegevensbescherming
Sjaak Derksen
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Geacht NDD-lid c.q. ouder/verzorger van een NDD-lid onder 16 jaar.
Wij verzoeken u dit formulier te voorzien van datum, uw naam en handtekening en tevens aan te vinken
waarvoor u toestemming aan NDD geeft.
Het formulier vervolgens per post in een gesloten enveloppe opsturen naar:
NDD Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. J.J. Derksen, Eduard Schilderinkstraat 38, 7002 JG Doetinchem.
Hartelijk dank voor uw medewerking namens Bestuur NDD.

Toestemmingsverklaring aan Omnizwemvereniging NDD in het kader Privacywet 2018.
Hierbij verklaart ondergetekende c.q. ouder/verzorger van:
Naam

:………………………………………………………………………………

Afdeling

: …………………………..………………………………………………..

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft; meerdere keuzes zijn mogelijk.

dat foto’s en/of video’s van u of uw zoon/dochter door NDD gebruikt mogen worden:


op de website van NDD *



in de (digitale) nieuwsbrief van NDD *



op sociale-media accounts van NDD (Facebook, Instagram) *



op informatieschermen van NDD in entree van Sportcomplex Rozengaarde *



geen gebruik gemaakt mag worden van foto’s en/of video’s van u of uw zoon/dochter *

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bent u jonger dan 16 jaar dan is ondertekening verplicht door wettelijke vertegenwoordiger !
Datum

: .....................................

Naam

: .......................................................................................................................

Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………………………
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Foto’s en video’s maken.
NDD wil voor iedereen een veilige omgeving zijn en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn
steeds te worden gefotografeerd.
Het maken van foto’s en video’s kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd.
We spreken de verwachting uit dat iedereen terughoudend is met het plaatsen hiervan op socialmedia kanalen.
Bij onze vereniging laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden zoals tijdens toernooien, evenementen en als analysemateriaal bij wedstrijden en
training.
Ook u of uw zoon/dochter kan op dit materiaal te zien zijn en natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om.
Wij plaatsen geen materiaal waardoor onze leden schade kunnen ondervinden en we plaatsen geen namen.

Foto spelerspas en ledenadministratie.
Er is geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op spelerspas of voor gebruik van een foto in het
administratiesysteem en opnamen te maken als analysemateriaal bij trainingen en wedstrijden.
Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de voorgeschreven privacyregels (zoals dataminimalisatie:
terughoudend omgaan met foto’s en video’s van leden).

NDD vraagt uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor beelddragend materiaal dat door NDD, of in onze opdracht, wordt gemaakt en
geplaatst op haar sociale mediakanalen.
Hiervoor is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën, want de wetgever eist dat u een goed
geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken?
We merken dat oudere leden soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.
Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Voor leden, jonger dan 16 jaar, beslist de wettelijk vertegenwoordiger over de privacy.

