
 
 
 
Beste ouder/verzorger, Geacht lid,  
 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging is het belangrijk om onze leden en  
vrijwilligers goed te informeren en informatie met elkaar te delen. Gelet op recente  
privacywetgeving, willen wij u vragen om toestemming om uw gegevens (of die van uw kind)  
hiervoor te gebruiken.  

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten (denk aan teamuitjes, feestjes, het  
kampweekend etc.) worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt. Dat beeldmateriaal  
gebruiken wij om de sportieve prestaties te verbeteren, als dierbare herinnering of om aan  
onze leden en andere geïnteresseerden te laten zien wat er bij DSO allemaal te beleven valt.  
Soms publiceren wij beeldmateriaal op onze website (bijv. een teamfoto) of via social media,  
tonen we foto’s met behulp van de beamer in onze kantine of willen we beeldmateriaal  
gebruiken voor flyers of posters. Het kan zijn dat u of uw kind op dat beeldmateriaal te zien  
is. Daarvoor vragen wij hierbij uw toestemming.  

Daarnaast willen wij u erop attent maken dat DSO van u persoonlijke gegevens bewaard  
(denk aan naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  
bankrekeningnummer etc.). Dat is noodzakelijk om invulling te geven aan het lidmaatschap  
van DSO of aan de taken die u als vrijwilliger van onze vereniging vervult. Soms moeten wij 
(een deel van) uw gegevens met derden delen (onder andere het Koninklijk Nederlands  
Korfbal Verbond, hierna: KNKV, de gemeente of Sportlink: het computerprogramma  
waarmee scheidsrechters controleren of spelers speelgerechtigd zijn). De gegevens kunnen  
bij een derde worden opgeslagen (bijvoorbeeld op Google Drive). Ook commissies die  
binnen DSO actief zijn, kunnen een deel van deze gegevens inzien als dat nodig is om hun  
taak te vervullen (zoals voor het indelen van teams, het versturen van een attentie, het  
inroosteren van bardiensten en scheidsrechters of om u uit te nodigen voor een  

evenement). Soms worden gegevens (al dan niet digitaal) gedeeld, bijvoorbeeld in een  
WhatsApp-groep waarin ouders, teamleden of vrijwilligers zijn verenigd. Daarnaast bewaren  
we ook na beëindiging van uw lidmaatschap uw persoonsgegevens in ons archief, zodat wij u  
bijvoorbeeld kunnen uitnodigen voor een jubileum of reünie. Ook hiervoor vragen wij hierbij  
uw toestemming.  

U mag erop rekenen dat wij altijd zorgvuldig om zullen gaan met de verstrekte gegevens en  
met beeldmateriaal, ongeacht of u de gevraagde toestemming verleent. Wij publiceren geen  
foto’s waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat iemand daardoor schade wordt  
toegebracht. Ook vermelden wij (behalve de voornaam) geen andere gegevens van de   
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bewaren en gebruiken van 

gegevens en beeldmateriaal 
 



personen die op het beeldmateriaal te zien zijn. Uw gegevens worden niet gedeeld met of  
verkocht aan bedrijven of commerciële instellingen, behalve als dat noodzakelijk is voor de  
invulling van het lidmaatschap.   

Uw toestemming geldt alleen voor gegevens, foto’s of video’s die door of in opdracht van  
DSO worden verzameld of gemaakt. Het kan zijn dat anderen (ouders, leden, bezoekers) zelf  
beeldmateriaal maken. Daar heeft DSO geen invloed op, maar we vertrouwen erop dat ook  
diegenen terughoudend zullen zijn bij het bewaren of delen van dat beeldmateriaal.   

U verleent toestemming door bijgevoegd formulier in te vullen en te e-mailen naar:  
privacy@dso-alkmaar.nl. U kunt het formulier ook ingevuld overhandigen aan  Jeannette van 
Tongelen-Jongkind. U kunt de verleende toestemming altijd weer intrekken  door een e-mail 
te sturen naar voormeld e-mailadres. Het bestuur zal registreren welke  leden toestemming 
hebben verleend voor het gebruik van beeldmateriaal. Indien één van  onze commissies 
beeldmateriaal wil gebruiken, zal door hen bij het bestuur nagevraagd  worden of de 
personen die op het materiaal te zien zijn, toestemming hebben verleend voor  het gebruik 
ervan.  

Namens het bestuur van DSO Alkmaar,  

Jeannette van Tongelen-Jongkind,  

Bestuurslid en Functionaris gegevensbescherming korfbalvereniging DSO.  

PS: Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet en stuur een e-mail naar:  

privacy@dso-alkmaar.nl.  

In dit filmpje wordt heel helder uitgelegd wat de AVG inhoudt:  

https://www.youtube.com/watch?v=xSsDiwfvdu8  

Meer informatie is te vinden op:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene 
informatie-avg  

En hier kunt u de gehele tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lezen:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_- 
_679_definitief.pdf



 
 
 

Hierbij verklaart ondergetekende/ ouder/verzorger van* 

 

toestemming te verlenen voor het gebruik van 

 

 

** Soort gegevens  Doel  Bewaartermijn 

☐ Foto’s en video’s  Verbetering sportieve prestaties, 
informeren leden, vrijwilligers en 
niet-leden, PR doeleinden, 
verslaglegging wedstrijden en 
evenementen, clubhistorie, 
gebruik van teamfoto op 
website 

Onbeperkt 

☐ (Pas)Foto ***  Opname in Sportlink 
t.b.v. digitale spelerskaart 

Onbeperkt. Vanaf twee  
jaar na beëindiging   
lidmaatschap uitsluitend  
in archief. 

☐ Naam, geboortedatum en 
-plaats, 
contactgegevens *** 

(Leden)administratie, statistiek, 
verstrekking aan derden (waaronder 
het KNKV), informeren en 
uitnodigen leden en niet leden 

Onbeperkt. Vanaf twee  
jaar na beëindiging   
lidmaatschap uitsluitend  
in archief. 

☐ Bankrekeningnummer ***  Financiële administratie  Tot 7 jaar na beëindiging  
lidmaatschap 

 

door korfbalvereniging DSO Alkmaar.  

* s.v.p. doorhalen indien niet van toepassing  

** aankruisen waarvoor u toestemming geeft  
*** toestemming noodzakelijk voor lidmaatschap  
 

Naam:   

Datum:  

 
Handtekening: 
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