Formulier gegevensbeheer vv DESK

Beste Desser, beste ouder(s)/voogd,
Per 25 mei 2018 zal de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) van
kracht gaan. Deze nieuwe wetgeving schrijft onder andere sportverenigingen
voor hoe zij om moeten gaan met de persoonsgegevens van hun leden.
Voetbalvereniging DESK vindt het dan ook belangrijk dat haar leden zo goed
mogelijk geïnformeerd worden over de manier waarop we in de toekomst
omgaan met jullie gegevens.
Naast de invoering van de AVG krijgt vv DESK ook te maken met een nieuw ICTsysteem dat binnen afzienbare tijd zal worden geïmplementeerd. Hierdoor
krijgen leden een aantal nieuwe functionaliteiten aangeboden, waaronder een
mobiele app voor op de smartphone. Op die manier willen wij onze communicatie
naar en tussen de leden verbeteren. Het beschikken over een juist mailadres is
daarom van essentieel belang.
Tevens willen wij zeker weten dat we beschikken over de juiste gegevens van
onze DESK-leden. Daarom vragen we eenmalig een kort gegevensformulier in te
vullen, dat op de achterzijde van dit blad te vinden is. Graag benadrukken we dat
het op voorhand gaat om de gegevens van het lid. Indien dit niet het geval is - in
hoge mate bij de jongste DESK-leden - ontvangen wij graag de gegevens van de
ouder(s)/voogd. Bent u contributiebetaler voor een DESK-lid? Noteer dan uw
IBAN-nummer. Datzelfde geldt voor het e-mailadres en telefoonnummer: indien
een lid niet te bereiken is op een eigen mailadres of (mobiele) nummer,
ontvangen we graag de gegevens van de ouder(s)/voogd.
Om zowel de AVG als het ICT-systeem zo goed mogelijk te kunnen
implementeren, willen we jullie vragen om het formulier op de achterkant in te
vullen. Hierdoor heeft vv DESK de meest actuele gegevens tot haar beschikking
en kunnen we op een zo efficiënt mogelijke manier met jullie communiceren.
Alleen de gegevens die aan de achterzijde worden gevraagd zullen in de
toekomst strikt bewaard en gebruikt worden door vv DESK.
Graag het formulier vóór 11 mei inleveren bij de leider/coach. Voor vragen kunt
u terecht bij bestuurslid Thijs Dingemans via communicatie@vvdesk.nl. Alvast
bedankt voor de medewerking!
Bestuur vv DESK
Het formulier gegevensbeheer vindt u aan de achterzijde van dit blad.

Voorletters:......................................................................................................................................

Voornaam:.......................................................................................................................................

Achternaam:....................................................................................................................................

Geboortedatum:..............................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

Postcode:........................................................................................................................................

Woonplaats:....................................................................................................................................

IBAN:................................................................................................................................................

Ten name van (IBAN):......................................................................................................................

Emailadres:........................................................................................................................................

Telefoonnummer:...............................................................................................................................

Huidig team:............................................................................................................................... ........

Hierbij ga ik akkoord met de manier waarop vv DESK omgaat met mijn gegevens.
Naam:

Handtekening:

