
Toestemmingsformulier AVG

voor het gebruik van uw gegevens en beeldmateriaal en/of de 
gegevens en beeldmateriaal van uw kind(eren) (jonger dan 16 jaar).

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in 
de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Ook Friese Boys dient 
te voldoen aan deze verordening. Meer hierover kunt u lezen op de 
website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
europese-privacywetgeving.

Friese Boys verwerkt gegevens van haar leden, ouders van jeugdleden, 
vrijwilligers en oud-leden. Deze gegevens zijn divers en variëren van de 
NAW-gegevens tot aan uw bankrekeningnummer. Uiteraard gaan we 
zorgvuldig met uw gegevens om. Voor een goede communicatie is het 
noodzakelijk om gegevens als telefoonnummer en e-mailadres te delen met 
leiders, trainers en soms ook teamgenoten. Omdat Friese Boys speelt in 
KNVB-verband zijn de gegevens ook nodig voor aanmelding bij de KNVB. 
Het bankrekeningnummer is nodig i.v.m. de te betalen contributie. Na 
afmelding als lid worden financiële gegevens bewaard voor de wettelijke 
termijn en daarna vernietigd. Overige gegevens komen in het archief voor 
mogelijk gebruik bij reünies of andere gebeurtenissen.

Met dit formulier vragen we u ook om aan te geven of Friese Boys 
beeldmateriaal van u en/of uw kind(eren) mag gebruiken, eventueel met uw 
naam en/of de naam van uw kind(eren). Uw toestemming geldt alleen voor 
beeldmateriaal dat door Friese Boys of in opdracht van Friese Boys gemaakt 
wordt. Het gaat hierbij vooral om wedstrijdfoto’s, teamfoto’s en foto’s van 
bijzondere activiteiten ter promotie van Friese Boys. Deze foto’s worden 
geplaatst op de website en/of de facebookpagina van Friese Boys en/of 
gedeeld met bijvoorbeeld RTV-NOF of het Nieuwsblad van Noord-Oost 
Friesland. 

Het komt ook voor dat bijvoorbeeld RTV-NOF foto’s maakt voor vrije 
nieuwsgaring. Deze foto’s komen meestal ook bij Friese Boys op de website. 
Friese Boys heeft geen invloed op en is niet aansprakelijk voor de manier 
waarop die foto’s openbaar worden gemaakt door RTV-NOF. Wij vertrouwen 
erop dat men terughoudend en zorgvuldig is met het plaatsen en delen van 
beeldmateriaal op televisie en internet. 



Het kan voorkomen dat er door familieleden of
belangstellenden foto’s of filmpjes worden gemaakt
tijdens wedstrijden of andere activiteiten georganiseerd
door Friese Boys, zoals penaltieschieten of vissen, en dat deze worden 
gedeeld via social media. Friese Boys heeft daar geen invloed op en is niet 
aansprakelijk voor de manier waarop die foto’s openbaar worden gemaakt. 
Wij vertrouwen erop dat men terughoudend is met het plaatsen en delen van 
beeldmateriaal op internet / social media. 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u 
op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er 
geen herkenbaar beeldmateriaal van u en/of uw kind(eren) gebruikt en 
gedeeld worden. 

Hieronder kunt u aangeven hoe wij om moeten gaan met uw 
gegevens en beeldmateriaal. Ouders/verzorgers dienen te tekenen 
voor leden/kinderen jonger dan 16 jaar. Leden van 16 jaar en ouder 
dienen zelf te tekenen.

Ik ga wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met 
gebruik van NAW-gegevens, bankrekeningnummer, 
telefoonnummer en e-mailadres.

Ik ga wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met 
gebruik van beeldmateriaal eventueel met vermelding van de naam.

 Naam (voornaam en achternaam):

 Naam kind (indien van toepassing, voornaam en achternaam):

 Plaats en datum:

 Handtekening:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Friese Boys: 
info@frieseboys.nl of via contactgegevens op de website www.frieseboys.nl


