
Aanmeldformulier Jeugdschaatsen ALIJV           2018-2019 

 

Voornaam  :    

Achternaam  : 

Straat en huisnummer : 

Plaats    : 

Postcode  : 

 

Geslacht  : 

Geboortedatum : 

 

E-mail (ouders) : 

Telefoonnummer : 

Bijzonderheden  : 

  

 
Met de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komen specifieke regels als het gaat om het gebruiken 
van persoonsgegevens van kinderen. Met kinderen worden in deze context personen beneden de 16 jaar bedoeld. De Abbekerk-
Lambertschaagse IJsvereniging (ALIJV) verwerkt persoonsgegevens van uw kind en heeft daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.  De 
persoonsgegevens worden vastgelegd in een database ten behoeve van uitvoering jeugdschaatsen, uitnodigingen of informatieverstrekking,  
gebruikt door de jeugdschaatstrainers voor het organiseren van de schaatslessen, worden doorgegeven aan de overkoepelende en 
uitvoerende organisatie: Gewest NH/U en Baan Vereniging Hoorn.  
 
Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn bevatten ook persoonsgegevens. Wanneer beeldmateriaal gepubliceerd wordt 
en personen herleidbaar in beeld zijn, is ook daar schriftelijke toestemming voor nodig.  
 
De Abbekerk-Lambertschaagse IJsvereninging (ALIJV) gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en doet er alles aan de privacy te 
waarborgen. De toestemming;  moet uit vrije wil gegeven zijn; moet ondubbelzinnig zijn; is gevraagd voor een specifieke verwerking en een 
specifiek doel. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. 

 
 
 
Hierbij verleent ondergetekende, ouder/verzorger van    ………………………………    toestemming  aan: 
 
ALIJV tot het registreren van persoonsgegevens in een database ten behoeve voor de uitvoering van 
het jeugdschaatsen.  

 
Foto- en filmopnames  (Wilt u hieronder aankruisen waarvoor u toestemming verleent?) 

☐ Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van fotomateriaal van mijn kind op de 
website van ALIJV, op sociale media accounts van ALIJV (Facebook) 

 

☐ Nee, ik geef GÉÉN toestemming voor het maken en publiceren van fotomateriaal van mijn 
kind op de website van ALIJV, op sociale media accounts van ALIJV (Facebook)  

 
 
Datum    :     
 
Naam (ouder/verzorger)  :   
 
Handtekening  (ouder/verzorger) : 
 
                                 
 
Dit formulier afdrukken, daarna graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij: (zie adres op de website onder de knop 

Jeugdschaatsen)  Voor vragen mail naar:  ijsverenigingalijv@gmail.com 

 
Klik hier voor de Privacy Policy op onze website. 
 

mailto:ijsverenigingalijv@gmail.com
https://www.ijsclubalijv.nl/privacy-policy/

