Akkoordverklaring verwerking persoonsgegeven door v.v. VAKO
Om te voetballen, niet-spelend lid te zijn of als vrijwilliger actief te zijn bij voetbalvereniging VAKO is
het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken. Denk hierbij aan je voor- en
achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens. VAKO is
in deze gebonden aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals
die vanaf 25 mei 2018 geldt. Voor een compleet overzicht van alle persoonsgegevens die VAKO
verwerkt, de doelbinding en bijvoorbeeld bewaartermijnen, verwijzen we naar de Privacyverklaring
op de VAKO-website.
In sommige gevallen is toestemming nodig om persoonsgegevens vast te leggen. Dat geldt
bijvoorbeeld niet voor opname van je naam en adres in de ledenadministratie, maar in sommige
gevallen wel voor het plaatsen van een foto op de website. Voor iedereen onder de 16 jaar moet die
toestemming bovendien door een ouder of verzorger worden gegeven.
Waarvoor hebben we je persoonsgegevens nodig?
- Ledenadministratie (om lid te zijn hebben we gegevens zoals NAW en leeftijd, geslacht nodig)
- Contributieadministratie (voor het innen van contributie zijn NAW en bankgegevens nodig)
- Vrijwilligersadministratie inclusief opname in de Presentatiegids VAKO (voor benaderen en belonen
van vrijwilligers registreren we NAW, leeftijd, eventuele expertise kennis)
- Financiële administratie (voor betalingen en inningen)
- VOG-administratie (we vragen aan alle bestuursleden, leden Jeugdcommissie en vrijwilligers
Jeugdafdeling een VOG en registreren die.)
- Verder worden op de VAKO-website wedstrijdverslagen, nieuwsberichten, indelingen,
teamsamenstellingen et cetera gepubliceerd, soms in combinatie met een foto (een foto kan
doorgaans op verzoek worden verwijderd).
Je wordt bij deze verzocht je akkoord te geven op gebruik van jouw persoonsgegevens voor de
hierboven genoemde doelen en administraties. Ben je jonger dan 16 jaar, laat dan een ouder dat
akkoord geven.
Naam

Datum

Plaats

Handtekening voor akkoord

Indien jonger dan 16-jaar hieronder nog aanvullend akkoord door een ouder of verzorger

Alvast dank voor de medewerking!
Bas Baalmans
secretaris VAKO
Heb je vragen over privacy bij VAKO neem dan contact op met Bas Baalman, secretaris VAKO via email secretaris@vakovoetbal.nl Ingevulde Akkoordverklaringen kunnen ingeleverd in de

bestuurskamer van VAKO of bij de elftalleiding.

