Toestemmingsverklaring
Best GRC Groningen lid en ouders-verzorgers,
Om jullie zo goed mogelijk te informeren over GRC Groningen, (sport)activiteiten, aanbiedingen.,
speelschema’s, uitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op onze sociale mediaplatforms te plaatsen,
hebben we toestemming nodig. Hieronder staan een aantal vragen die met Ja of Nee kunnen worden
beantwoord zodat wij weten wat je wel en niet goed vindt.
Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je dat zelf invullen, ben je jonger dan 16 dan mag je nog steeds zelf
invullen, maar hebben we wel een handtekening van je ouders of verzorgers nodig. Je mag je
toestemming op elk moment intrekken of wijzigen d.m.v. een bericht aan: bestuur@grcgroningen.nl
Voor het spelend lid: GRC Groningen mag van mij ondergenoemde punten gebruiken (doorhalen
wat niet van toepassing is)
Ja/Nee

De teamfoto, waar ik opsta, laten zien op de GRC-website en GRC kantine.

Ja/Nee

Foto’s en filmpjes van wedstrijden en/of trainingen, waar ik niet direct herkenbaar opsta,
delen op de GRC-website en in de GRC kantine vertonen.

Ja/Nee

Foto’s en filmpjes van wedstrijden en of trainingen, waar ik herkenbaar opsta,
bijvoorbeeld een actiefoto, delen op de GRC-website en in de GRC kantine vertonen.
Voor publicatie van close-up foto’s en filmpjes wordt apart toestemming gevraagd.

Ja/nee

Het opnemen van mijn pasfoto in het smoelenboek, deze is zichtbaar op de GRC Website
en in de GRC-kantine.

Ja/Nee

het opnemen van mijn pasfoto het digitaal wedstijd formulier en afgeschermde website
voor ledenadministratie. (vanaf 15 jaar verplicht?)

Ja/nee

Mijn mobiel telefoonnummer en emailadres via onze afgeschermde website beschikbaar
stellen aan GRC-medewerkers (trainers coördinators) zodat ik kan worden uitgenodigd
voor een Team app en of maillijst.

Ja/nee

Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Ja/nee

Foto’s en/of filmpjes, waar ik op sta, publiceren op sociaal mediaplatforms.
Herkenbaar/niet herkenbaar*

Ja/nee

Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging
zodat zij mij kunnen benaderen voor onder meer aanbiedingen en/of acties;
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Voor de ouders verzorgers: GRC Groningen mag van mij ondergenoemde punten gebruiken (wat
niet is doorgehaald is van toepassing)

Ja/nee

Naam, mobiel telefoonnummer, emailadres van de Moeder via onze afgeschermde
website beschikbaar te stellen zodat GRC leden mij kunnen benaderen en eventueel
kunnen toevoegen aan een team app en of maillijst.

Ja/nee

Naam, mobiel telefoonnummer, emailadres van de vader via onze afgeschermde website
beschikbaar te stellen zodat GRC Groningen leden mij kunnen benaderen en eventueel
kunnen toevoegen aan een team app en of maillijst.

Ja/nee

Naam, mobiel telefoonnummer, emailadres van de verzorger(s) via onze afgeschermde
website beschikbaar te stellen zodat GRC Groningen leden mij kunnen benaderen en
eventueel kunnen toevoegen aan een team app en of mail lijst.

Ja/nee

Het beschikbaar stellen van de vader/ moeder/verzorger/* naam en e-mailadres aan
sponsors van de vereniging zodat zij u kunnen benaderen voor onder meer
aanbiedingen en/of acties.

Naam Spelend lid

:………………………………………………..

Geboorte datum

:……………………………………………..

Handtekening

:………………………………………………..

Datum ondertekening :…………………………………………………..

Naam Moeder/Verzorger*:…………………………………………………..
Geboorte datum

:…………………………………………………..

Handtekening

:…………………………………………………..

Datum ondertekening

:…………………………………………………..

Naam Vader/Verzorger* :…………………………………………………..
Geboorte datum

:…………………………………………………..

Handtekening

:…………………………………………………..

Datum ondertekening

:…………………………………………………..

(*doorhalen wat niet van toepassing is)
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