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TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Ik geef toestemming aan Schaatsvereniging Utrecht om mijn persoonsgegevens te verwerken.
Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde
voorwaarden.
De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens om:
(a) het lidmaatschap te effectueren
(b) facturen te versturen
(c) nieuwsbrieven te verzenden
(d) contact met u op te nemen of te onderhouden
(e) startplaats toe te wijzen bij kampioenschappen.
De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om het
bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te
informeren over onze activiteiten.
De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor
worden gebruikt.
Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de
gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden
verwijderd.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan
gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.
Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te vertrekken aan functionarissen van de
vereniging, van KNSB, Gewest Noord-Holland Utrecht en andere personen of organisaties die ook
een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten
beschikken.
Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de website
van de vereniging onder Privacy en gegevensbescherming. Met deze toestemmingsverklaring
verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken
van mijn persoonsgegevens door de vereniging.
Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan:
ledenadministratie@sv-utrecht.nl
o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.
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Toelichting
Om persoonsgegevens te mogen verwerken, is een wettelijke grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld
de uitvoering van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het
gerechtvaardigde belang van de vereniging om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast
heeft de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die als geldige grondslag
kan worden gebruikt.
Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt, zal de vereniging om toestemming
moeten vragen. De persoon van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt, moet dan expliciete
toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.
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