
Aan onze deelnemers van Zomertijd Opmeer 2018 

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 iedereen die met 
persoonsgegevens te maken heeft, moet voldoen aan de Wet AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) 

Dat geldt dus ook voor Zomertijd Opmeer. 

Wij proberen zoveel mogelijk maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat 
de persoonsgegevens van onze deelnemers en vrijwilligers zo goed mogelijk 
zijn beschermd. 

Ook van u hebben wij bij uw inschrijving voor deelname aan Zomertijd Opmeer 
persoonsgegevens vastgelegd, dit t.b.v. het boeken en organiseren van de 
activiteiten, de verzekering, en het toezenden van de informatie. 

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij over de 
deelnemers en vrijwilligers vastleggen: 

* Naam 

* Adres 

* Woonplaats 

* Geboortedatum 

* Telefoonnummer 

* Emailadres 

* bijzonderheden rond vervoer/ophalen/gebruik van rollator  

* foto’s die tijdens de activiteiten gemaakt worden en die na toestemming      
gebruikt kunnen worden op de site van Zomertijd Opmeer 

Alle persoonsgegevens worden binnen een jaar na afloop van de laatste 
activiteit van Zomertijd Opmeer verwijderd uit de database of geanonimiseerd 
(deze zijn dan niet meer herleidbaar naar de betreffende persoon). 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:  Onze website wordt gehost 
door een provider, dus daar staan de gegevens van de website opgeslagen.  



Buiten hen zullen wij nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw 
persoonsgegevens aan derden verstrekken. Indien onze organisatie een 
wettelijk bevel ontvangt om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan 
de daartoe bevoegde autoriteiten, zullen wij daaraan moeten voldoen en u 
direct daarvan op de hoogte stellen, tenzij dat wettelijk verboden is. 

Uiteraard geven wij u, als dat wordt gevraagd, inzage in de vastgelegde 
persoonsgegevens. Neemt u hiervoor -ook als u nog vragen hierover heeft- 
contact op met zomertijdopmeer@gmail.com of 06-57957346 

Wilt u deze brief nadat u hem gelezen heeft ondertekenen zodat wij weten 
dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens op de wijze 
zoals in bovenstaande info te lezen is.  

U kunt deze brief bij ons inleveren bij uw eerste activiteit van Zomertijd 
Opmeer. 

Hierbij geef ik toestemming aan SJJO/Zomertijd Opmeer voor: 

(kruis in het rondje waar u mee akkoord gaat, zo niet streep dan de regel door) 

0      -Het gebruik van de bovenbeschreven persoonsgegevens voor het 

 organiseren van Zomertijd Opmeer 

0      -Het plaatsen van foto’s met mij erop op de website van Zomertijd 

Opmeer 

0      -Het gebruik van foto’s met mij erop voor de promotiedoeleinden 

Naam:………………………………………………………………………………   Code:………………. 

Adres:……………………………………………………………Woonplaats……………………… 

Datum:………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:……………………………………………………………………………….. 
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