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TOESTEMMINGSFORMULIER INZAKE PRIVACY BELEID

Ik ben op de hoogte van het privacy beleid van de Portland Poema’s.
Ik geef

wel

geen* toestemming voor het maken van foto’s/film opnamen

voor intern en extern gebruik (bijv. krantenartikel, Poema-website, nieuwsbrief, social media).
Ik geef

wel

geen* toestemming voor het vermelden van de voornaam

en/of achternaam* bij intern en extern gebruik (bv. bij de teampagina op de Poema-site).
Ik geef

wel

geen* toestemming voor toevoeging van het telefoonnummer in

de algemene Poema leden-APP, beheert door het bestuur van de vereniging en de team-APP
beheert door de coaches, teammanager en/of bestuur van de Portand Poema’s.
* Aanvinken wat van toepassing is.

Spelersnaam
E-mailadres
Het toestemmingsformulier moet getekend worden door een wettelijk vertegenwoordiger, indien:
• de
 betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt of
• de
 betrokkene onder curatele is gesteld of
• een

mentorschap is ingesteld ten behoeve van de betrokkene
Zodra de betrokkene de leeftijd van 16 jaar bereikt, zal hem/haar gevraagd worden
het “Toestemmingsformulier inzake privacy beleid Portland Poema’s” in te vullen en
te ondertekenen. Deze zal het eerder getekende exemplaar vervangen.
Ondertekening

(indien jonder dan 16 jaar, ouders laten tekenen)

Naam (ouder)
Datum

Plaatsnaam
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PORTLAND POEMA’S PRIVACY BELEID

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de
Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). De WBP is de Nederlandse uitwerking van de
Europese richtlijn Bescherming Persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht.
In de WBP is vastgelegd op welke wijze omgegaan moet worden met het verwerken van
persoonsgegevens, ongeacht of dit op papier of elektronisch gebeurt. Alle gegevens die direct
te herleiden zijn tot een individu zijn persoonsgegevens. (WBP artikel 2.1) Het bekendste zijn
naam- en adresgegevens, maar ook e-mail adressen en een tot een individu herleidbare foto
behoren tot de persoonsgegevens. In de WBP staat dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken als daar een gegronde reden voor is of als de betrokken
persoon toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens. (WBP; artikel 8).
Auteurswet
Daarnaast zijn in Nederland het portretrecht en het auteursrecht vast gelegd in de Auteurswet.
Hierin wordt bepaald dat een afbeelding niet zonder toestemming van de geportretteerde
openbaar gemaakt mag worden. Indien op de foto meerdere personen afgebeeld zijn, dan
moet van alle personen toestemming verkregen worden. (Auteurswet; artikel 20).
Indien de geportretteerde(n) niet geposeerd heeft (hebben) voor de foto, dan is er geen
sprake van portretrecht. In dat geval is er geen grond om het verspreiden van de foto te
verbieden. De betrokken persoon kan zich alleen verzetten tegen openbaarmaking indien
er sprake is een redelijk belang. (Auteurswet; artikel 21) Bij minderjarigen is men over het
algemeen terughoudender, omdat hun privacybelang eerder erkend wordt dan voor
volwassenen. De ouders kunnen in principe altijd eisen dat de foto wordt verwijderd met
een beroep op de privacy van hun kind.
Privacy Beleid Portland Poema’s
Concreet betekent dit dat voor ieder lid van de Portland Poema´s:
•	dat zijn/haar gegevens in het ledenbestand van de Portland Poema´s worden opgenomen
in verband met verenigingsactiviteiten, maar ook om het lid te kunnen bereiken voor
mededelingen en voor de vaststelling en inning van de contributie.
•	dat de Portland Poema’s persoonsgegevens niet aan derden zal verstrekken.
•	dat ieder lid zijn/haar gegevens die de Portland Poema´s over hem of haar heeft, mag inzien.
Indien de gegevens onjuist zijn, kan een verzoek ingediend worden om deze te w
 ijzigen, aan
te vullen, verwijderen of af te schermen.
•	dat persoonsgegevens alleen op de website van de Portland Poema´s geplaatst worden
indien het lid hiertoe toestemming heeft gegeven.
•	dat afbeeldingen die niet onder het portretrecht vallen, zonder toestemming van de
afgebeelde individu(en) verspreid mogen worden. Indien er sprake is van een redelijk belang,
kan een verzoek tot het verwijderen van de afbeelding altijd ingediend worden bij de auteur.
•	dat het bestuur van de Portland Poema’s niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor
het verspreiden van foto’s door derden.
•	dat de gegeven toestemming altijd ingetrokken, dan wel gewijzigd mag worden.
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