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TOESTEMMINGSVERKLARING Leden van TTC Gorkum 
 
 
Voor het goed functioneren van TTC Gorkum willen wij u graag (laten) informeren over alle activiteiten 
van TTC Gorkum en de NTTB. Ook willen we u blijven voorzien van informatie over de indelingen, 
wedstrijdschema’s, uitslagen en persoonlijke resultaten van NTTB competities en toernooien. En we 
willen soms foto’s en films van u op onze communicatiekanalen zoals onze website, onze apps en op 
sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 
gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik (naam) …………………………………………………………………………………..  
 
(verder: ondergetekende) TTC Gorkum toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef TTC Gorkum toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen en zet hierbij 
mijn paraaf: 
 
 

 Het registreren in de ledenadministratie van mijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, 
telefoonnummer, mobiele nummer, emailadres, rekeningnummer, geslacht. 
  Paraaf: .. 
 

 Publiceren van de competitie met de teamsamenstelling en de wedstrijduitslagen inclusief 
bondsnummer, naam en persoonlijke resultaten op websites, apps en op sociale media van TTC 
Gorkum en de NTTB. 
  Paraaf: .. 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of films van mij op websites, apps en sociale media van 
TTC Gorkum en de NTTB. Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van TTC 
Gorkum staan, alsmede voor het gebruik van dit materiaal voor niet-commerciële promotionele 
activiteiten voor de tafeltennissport. 
  Paraaf: ….. 
 

 Het opnemen van mijn pasfoto of teamfoto op de website van TTC Gorkum of van de NTTB. 
 
  Paraaf: ...... 
 

 Mijn naam, e-mailadres en verjaardag via de afgeschermde website van TTC Gorkum 
beschikbaar stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen en weten wanneer ik jarig ben. 
 
 Paraaf: ...... 
 

 Het opnemen van mijn naam, mobiele telefoonnummer in de Whatsapp van TTC Gorkum. 
 
 Paraaf: ...... 
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 Ter inschrijving aanbieden van mijn naam, verenigingsnaam, geboortedatum en geslacht aan 
organisatoren van door de NTTB erkende evenementen en toernooien. 
  
 Paraaf: ….. 
 

 Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 
bijzondere gebeurtenis. 
  Paraaf: ...... 
 
 
 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte, geparafeerde en beschreven redenen, 
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen zal TTC Gorkum mij opnieuw om 
toestemming vragen. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
LET OP: In het geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, dan dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd  
 ….………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd
 ….………………………………………………………………………………………………………… 
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