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Toestemmingsverklaring  
 

In verband met de privacywet verzoek ik u om dit document goed door te lezen en te ondertekenen. 
 

Voor het goed functioneren van onze Karateschool willen wij uw gegevens gebruiken voor communicatie-uitingen met 
betrekking tot activiteiten, nieuwsberichten en dergelijke. Ook willen we wedstrijdschema’s, uitslagen en soms ook 
foto’s en filmpjes van u op de website, app, krant, en social media plaatsen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.  
 
Met dit formulier geef ik (naam lid) _______________________________________________________________ 
(verder: ondergetekende) KARATE TEAM UTRECHT toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de karateschool toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor mailing omtrent Karate Team Utrecht. Mailgegevens worden uitsluitend gebruikt voor Karate 

Team Utrecht doeleinden en niet aan derden verstrekt.  

 Publiceren van berichten, foto’s en filmpjes van mij op de Karate Team Utrecht website, app, krant en socialmedia 

(en/of besloten Social media groepen).  

 Verstrekken en publiceren van gegevens voor deelname aan interne activiteiten (zoals clubexamens, ouderkind 

trainingen, clubtoernooi, etc.). Het gaat o.a. om gegevens die nodig zijn voor deelname en calamiteiten. 

 Verstrekken van gegevens voor deelname aan externe activiteiten (zoals competities, wedstrijden, evenementen 

als avond4daagse etc.) bij betreffende organisatie. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor deelname o.a. een 

(pas) foto, naam, graduatie, lengte, gewicht en geboorte datum.   

 Let op: Bij geen toestemming van punt 1,2 en 3 is deelname aan interne club activiteiten (zoals 

clubexamens, kijklessen en clubtoernooi) uitgesloten. 

 Let op: Bij geen toestemming van bovenstaande punten dan is deelname aan interne en externe 

activiteiten (zoals club examens, wedstrijden en evenementen zoals bijv. avond4daagse) uitgesloten. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment in overleg intrekken.  
 
Naam lid  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


