Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Alle ondernemingen en verenigingen die persoonsgegevens verwerken en opslaan, moeten
voldoen aan de AVG.
De wet houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die een bedrijf of vereniging
daadwerkelijk nodig heeft en dat vastligt welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze
worden beschermd, hoe lang die bewaard worden en wanneer die worden vernietigd. Dit
hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. Daarnaast is een privacyverklaring
opgesteld. Beide documenten zijn opvraagbaar bij het bestuur.
Daarnaast is een geheimhoudingsclausule onderdeel van de AVG. Deze dient door alle leden
en instructeurs te worden getekend. Bovendien is toestemming van leden vereist voor het
gebruik van beeldmateriaal. Daarom willen we u vragen de navolgende documenten in te
vullen en te tekenen.

Geheimhouding en ambassadeur
Het lid/de instructeur verklaart gedurende de looptijd van zijn/haar inzet en ook na beëindiging
van het lidmaatschap/samenwerking alle informatie van de vereniging die tijdens de
overeenkomst als geheim is toevertrouwd en/of het lid/de instructeur ter kennis is gekomen en
waarvan het lid/de instructeur het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, of waarover het lid/de
instructeur uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden beschikking heeft, geheim te
houden en niet naar buiten te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
bestuur van L.R. De Garderruiters / P.C. Garderreentjes.
Het lid/de instructeur zal zich opstellen als “ambassadeur” van de vereniging en de
paardensport en zal zich onthouden van uitspraken en/of gedragingen die strijdig zijn met de
belangen van de vereniging, (hoofd)sponsors en/of de Nederlandse paardensport en/of die
ten gevolge daarvan de goede naam van onze vereniging, de (hoofd)sponsors en/of de
paardensport in diskrediet zou kunnen brengen.
Het lid/de instructeur zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, foto en filmmateriaal, leesbare informatiedragers (denk aan USB-sticks) -niet
limitatief hier opgesomd- die betrekkingen hebben op aangelegenheden van de vereniging bij
het einde van de inzet door het lid / de instructeur bij de vereniging inleveren. Tevens zal het
lid/de instructeur eventuele kopieën vernietigen.

Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Toestemming gebruik beeldmateriaal
De vereniging maakt veelvuldig gebruik van beeldmateriaal op de website, in nieuwsbrieven
en/of social media. Onder beeldmateriaal worden groepsfoto's, individuele foto's en
videofragmenten bedoeld. Op de website vindt u algemene informatie over onze vereniging,
berichten over wedstrijden en evenementen en beeldmateriaal van verschillende
gelegenheden. Ook u of uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms ook video's) te zien zijn.
Dit is ter promotie van de vereniging in de breedste zin van het woord, waarin met name het
bevorderen van de naamsbekendheid een belangrijke factor is. In de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming geen foto's online
geplaatst mogen worden.
Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal op de website
van de vereniging, in nieuwsbrieven en op social media. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leden schade kunnen ondervinden.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s op internet verschijnen. Wij hebben respect voor
uw keuze.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Uw
toestemming geldt alleen voor foto's en video's, die door ons, of, in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/ leden en externen foto's maken tijdens
activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat iedereen
terughoudend is bij het plaatsen van foto's en video's op internet. U mag natuurlijk altijd
terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Hoofdelijk lid of ouders/voogd, wettelijke vertegenwoordigers van,:
(NAAM)

geven:

toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van zichzelf of hun kind(eren) op de
website.
GEEN toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van zichzelf of hun kind(eren)
op de website.
toestemming voor het plaatsen van foto's van zichzelf of hun kind(eren) in de nieuwsbrief.
GEEN toestemming voor het plaatsen van foto's van zichzelf of hun kind(eren) in de
nieuwsbrief.
toestemming voor het plaatsen van foto's van zichzelf of hun kind(eren) op social media.
GEEN toestemming voor het plaatsen van foto's van zichzelf of hun kind(eren) op social
media.
_______________________ ____________________________ _____________________
(Datum)
(Plaats)
(Hantekening)

