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SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
Opgericht 14 januari 1924

“Zwolle en Omstreken”
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970

TOESTEMMINGSVERKLARING SZO

Voor het goed functioneren van onze Scheidsrechtersvereniging, aangesloten bij de
Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS), willen wij u graag (laten)
informeren over (landelijke) activiteiten binnen onze scheidsrechtersvereniging, (goed-
kope) aanbiedingen van o.a. kleding en dergelijke.

Soms willen we ook aanvragen voor aanstellingen bij voetbalwedstrijden en eventuele
toernooien, uitnodigingen voor evenementen, verslagen van de (landelijke) activiteiten
van de SZO en COVS met u delen.

Daarnaast willen we zo nu en dan ook foto’s en eventuele filmpjes op de websites van de
SZO en COVS kunnen plaatsen. Ook wil het bestuur van de SZO, de Technische
Commissie, de Redactiecommissie van het clubblad en eventuele andere commissie-
leden – uiteraard met uw eigen toestemming – gebruik kunnen maken van de diverse
mogelijkheden van de Social Media (Clubblad, Facebook, WhatsApp e.d.), zodat u ook
op de hoogte wordt gehouden en deel kunt nemen aan WhatsApp-groepen.

Met dit formulier vragen wij u expliciete toestemming om uw gegevens ook hiervoor te
mogen gebruiken.

    

Met dit formulier geef ik, ………………………………………………………… (naam)

wonende, ………………………………………………………… (adres)

………………………………………………………… (woonplaats)

de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), aangesloten bij de landelijke COVS,
toestemming om persoonsgegevens over mij te verwerken.

Ik geef de SZO en COVS toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevens-
verwerkingen:

Het verwerken van mijn persoonsgegevens, welke via het aanmeldingsformulier van
de SZO c.q. COVS zijn verstrekt ten behoeve van de ledenadministratie;

Het beschikbaar stellen van mijn naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
ten behoeve van het benaderen voor de aanstelling bij voetbalwedstrijden, voetbal-
toernooien en/of vriendschappelijke wedstrijden;

Het beschikbaar stellen van mijn naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
ten behoeve van uitnodigingen voor activiteiten en evenementen van de SZO, COVS
of KNVB;

Het beschikbaar stellen van mijn naam en mobiele telefoonnummer ten behoeve van
deelname aan WhatsApp-groepen van de SZO;

Het publiceren van foto’s en/of (eventuele) filmpjes, welke zijn gemaakt tijdens de
activiteiten en evenementen van de SZO, COVS of KNVB, waaraan ondergetekende
heeft deelgenomen ten behoeve van publicatie op de website(s) van de SZO en COVS
alsmede de publicatie in het clubblad van de SZO en het blad “de Scheidsrechter”;
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Het beschikbaar stellen van mijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om
mij – na de beëindiging van mijn lidmaatschap – te kunnen benaderen voor een
eventuele reünie, jubileum, begrafenis of een andere bijzondere gebeurtenis, totdat
de toestemming hiervoor wordt ingetrokken;

Ik geef de SZO en COVS geen toestemming voor de gegevensverwerking van mijn
persoonsgegevens, behoudens de werkzaamheden, die noodzakelijk en wettelijk
verplicht zijn op grond van het verenigingsrecht om de ledenadministratie van
de beide organisaties te kunnen uitvoeren.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hiervoor aangekruiste en beschreven gegevens en
organisaties.

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. en de
COVS, mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment weer – schriftelijk – intrekken.

Naam:  _______________________________

Geboortedatum:  ____ - ____ - _________ (dd-mm-jjjj)

Datum: ______________________________

Handtekening: _____________________________

    

LET OP: Indien ondergetekende op het moment van ondertekenen jonger is dan 16 jaar,
dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder /voogd:  _______________________________

Handtekening ouder / voogd: _____________________________

Toestemmingsverklaring Paraaf/handtekening:  __________________________
(Te tekenen door organisatie)

Versie:  10 september 2018


