Toestemmingsverklaring AVG Egmondse Reddingsbrigade (ERB)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, uitnodigen voor
trainingsactiviteiten en uitnodigen voor en informeren over uw strandwacht. Daarnaast kunnen wij uw gegevens
gebruiken voor de redenen genoemd in onze bijgesloten privacyverklaring. Wij kunnen u benaderen via: telefoon,
WhatsApp, maar voornamelijk via e-mail. Ook willen we strandwachtroosters, trainingsrooster op het beveiligde
gedeelte van onze website plaatsen. Om de vereniging te promoten zullen wij soms ook foto’s en filmpjes van
leden op onze website, Social Media en (besloten) WhatsApp groep plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik de ERB toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:
•

Mij benaderen voor trainingsactiviteiten en het lopen van strandwacht.

•

Het verwerken van mijn gegevens zoals aangegeven in de bijgesloten privacyverklaring versie 14-03-2019
en verwerkingsregister versie 14-03-2019.

•

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website reddingsbrigade.info, Social
Media accounts, (besloten) leden WhatsApp groep, de Redlijn en op de strandpost.

•

Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres via het afgeschermde gedeelte van onze website en
telefoonklapper op de strandpost beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.

•

Mijn gegevens beschikbaar stellen voor de opleidingsmatrix welke gepubliceerd is op het afgeschermde
gedeelte van onze website en welke voor iedereen beschikbaar is op de strandpost.

Bent u het met 1 van de bovenstaande punten niet eens en wilt u hierdoor geen toestemming verlenen? Neem
dan contact op met ons secretariaat via: secretariaat@reddingsbrigade.info
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken en ik heb ten alle tijden het recht om vergeten te worden.
Door ondertekening van dit document geef ik ook aan kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van de
ERB welke per e-mail is toegezonden en welke beschikbaar is op het afgeschermde ledengedeelte op onze website.

Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens
door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

