
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van persoonsgegevens. 

In het kort betekent dit het volgende: 

• Het moet duidelijk zijn dat je toestemming geeft voor het gebruik 

van bepaalde persoonlijke gegevens. 

• Het moet duidelijk zijn waarvoor die gegevens gebruikt worden. 

• Het moet makkelijk zijn om die toestemming weer in te trekken. 

1. Van elk lid van de vereniging worden de volgende persoonsgegevens digitaal bewaard: 

- Naam en achternaam - Geboortedatum  - Adresgegevens 

- Telefoonnummer(s)  - E-mail adres(sen) 

De gegevens worden gebruikt voor communicatie over de vereniging zoals nieuws, lestijden 

en betalingen. Je persoonsgegevens zijn alleen lokaal opgeslagen (in een excel-bestand en 

een pdf back-up bestand) en toegankelijk voor niemand anders dan mijzelf. Je naam en 

telefoonnummer zijn wel zichtbaar voor andere leden in de whatsapp groep. Je e-mail adres 

wordt vanaf nu afgeschermd bij het versturen van informatie aan meerdere leden tegelijk. 

Geef je toestemming om jouw gegevens in de ledenlijst te bewaren?   Ja / Nee 

Geef je toestemming om lid te blijven van de whatsapp groep?   Ja / Nee 

 

2. Tijdens de les worden er soms foto en film opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan 

worden gebruikt bij informatie verstrekking over de lessen op websites zoals keihatsu.nl, 

facebook.nl, buuv.nl, nextdoor.nl, sportpas.nl en voor flyers, nieuwsbrieven e.d. 

Geef je toestemming om foto en film materiaal waarop je herkenbaar bent 

als promotie voor de club te gebruiken?      Ja / Nee 

Wil je foto en filmmateriaal waarop je herkenbaar bent van websites en 

andere informatie materialen verwijderd hebben?     Ja / Nee 

 

3. Naast de bovengenoemde gegevens heb je op het inschrijfformulier gegevens ingevuld 

over je sportachtergrond en eventuele bijzonderheden over je gezondheid. Deze informatie 

wordt gebruikt voor extra aandacht tijdens de begeleiding van de lessen en is voor niemand 

anders inzichtelijk. 

Geef je toestemming om deze gegevens op je inschrijfformulier 

zichtbaar te laten?         Ja / Nee 

Het is ten alle tijden mogelijk jouw toestemming te wijzigen! 

Naam:     datum:     Handtekening: 


