Toestemming gegevensverwerking en Verklaring van vrijwaring
FOTOKRING BEELDHOEK

Dit document is met zorg samengesteld, maar fouten zijn mogelijk.
Voorwaarden toestemmingsverklaring Algemene Verordening Gegevensverwerking
• de toestemming moet specifiek zijn;
• de toestemming moet op informatie berusten;
• de toestemming moet in vrijheid gegeven zijn;
• de toestemming moet een actieve handeling zijn.
Hierbij verklaar ik:
Voornaam, naam, leeftijd,
Adres
Postcode, woonplaats
Dat ik als lid van FOTOKRING BEELDHOEK bekend ben met het doel van de fotokring:
“Het bevorderen en stimuleren van de interesse, bekwaamheid en betrokkenheid
van de leden in alle facetten van de fotografie.”
De volgende stukken zijn voor mij via de website toegankelijk en mij bekend:
• Huishoudelijk Reglement FOTOKRING BEELDHOEK
• Privacyreglement FOTOKRING BEELDHOEK
• Verwerkersovereenkomst(en) FOTOKRING BEELDHOEK
Ik erken als lid, het doel van FOTOKRING BEELDHOEK.
Toestemming
Ik verleen gedurende de tijd dat ik lid ben van de fotokring, toestemming tot het verwerken van de in dit formulier door mij, uitsluitend voor dit doel, ter beschikking gestelde gegevens.
Ik verleen, bij afwezigheid van expliciet door mij gemaakt voorbehoud, toestemming
tot het plaatsen van foto’s op de website van de fotokring https://www.fotokringbeeldhoek.nl voor zover deze foto’s door mij in het kader van deelname aan activiteiten van de fotovereniging zijn aangeboden. Ik vrijwaar daarbij tevens de fotokring
van privaatrechtelijke resp. juridische aansprakelijkheid.

Blz. 1

Mijn (specifiek) voor dit doel te verwerken gegevens zijn:
- Gebruikersnaam (wordt door webbeheerder verstrekt)
- Wachtwoord (zelf bepalen en geheimhouden)
- Voornaam:
- Achternaam:
- E-mailadres:
-

Lidnummer (wordt ambtshalve toegevoegd)
Datum van registratie aanmelding (wordt ambtshalve toegevoegd)
Datum ingang lidmaatschap (fotokring)
Datum einde lidmaatschap (fotokring)
Lidnummer (wordt door fotokring na aanmelding bij fotobond verstrekt)
Club (wordt ambtshalve toegevoegd)
Afdeling (wordt ambtshalve toegevoegd)

-

Geboortejaar:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats”
Telefoonnummer:
IBAN nr.:

(t.b.v. contributie en verrekening)

Digitaal aanleveren:
- Portretfoto t.b.v. het websiteonderdeel ONZE LEDEN Stellen zich graag aan u voor..
Indien links op website fotokring naar persoonlijke site gewenst zijn:
- Website
- Instagram
- Facebook
Voor toestemming:
Plaats, datum:
Voornaam, naam

Handtekening

Blz. 2

