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SC Rijnland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Voor ons Privacybeleid verwijzen wij u naar onze website: https://www.sc-rijnland.nl/privacybeleid 

 

 

 
 
Secretariaat SC Rijnland 
Rekkenveld 2 
6916 LN Tolkamer 
0316-54 70 06 
E-mail: secretaris@sc-rijnland.nl 
 

 
Beste ouder/verzorger,  
 
Vanaf 25 mei 2018 is de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt (AVG). Dit 
houdt in dat wij elke speler of elke ouder/verzorger voor elke foto of video (waaronder de jaarlijke teamfoto, 
foto’s tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten) om toestemming moeten vragen voordat wij 
dit op onze website, facebookpagina, of via andere communicatie-uitingen mogen plaatsen.  
 
Om dit voor ons werkbaar te houden, willen wij u in dit kader vooraf eenmalig toestemming vragen voor het 
publiceren van foto’s en/of filmmateriaal van uw kind in onze communicatie.  
 
Zonder uw expliciete toestemming zullen wij geen foto’s of video’s publiceren waarop uw kind herkenbaar 
staat. U kunt op ieder willekeurig moment uw gegeven toestemming herzien. Dit dient u schriftelijk kenbaar te 
maken bij het bestuur van SC Rijnland. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier, ingevuld en voorzien van een handtekening te retourneren naar SC 
Rijnland.  
 
U kunt een ondertekend exemplaar van dit formulier sturen per e-mail naar: secretaris@sc-rijnland.nl Ook kunt 
een ondertekend exemplaar afgeven in de bestuurskamer. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Het bestuur. 
 

 
Hierbij geef ik, ouder/wettelijk vertegenwoordiger / verzorger van _________________________ (naam kind)  
(geboortedatum kind: _____-____-________)   
 
        WEL toestemming 

        GEEN toestemming 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 
dat foto- en filmmateriaal welke in het kader van de jaarlijkse teamfoto, tijdens wedstrijden, trainingen en 
andere clubactiviteiten gemaakt wordt door of in opdracht van (de fotografen van) SC Rijnland, geplaatst mag 
worden: 
 

- in de kantine van SC Rijnland 
- op de website van SC Rijnland 
- op andere social mediakanalen van SC Rijnland 
- in de presentatiegids van SC Rijnland 

 
Plaats: ___________________________    Datum: _____-____-______ 
 
 
Handtekening: ____________________________ 
Naam ouder/wettelijke vertegenwoordiger /verzorger _______________________________   


