Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren
over de vereniging, evenementen en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen,
Kleppertjes met vraag een aanbod en soms ook foto’s en filmpjes van u op de
HMT-website, social media (Facebook, Instagram) en in ons verenigingsblad ‘De
Klep’ plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw expliciete toestemming om ook uw
gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik:
Naam en voorletters:
HMT Lidnummer
Verder te noemen ‘HMT-lid’

…………………………………………………
……………

Toestemming aan de Historische Motoren en Tractoren Vereniging, verder te
noemen ‘HMT’, om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef als HMT-lid aan HMT toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen (*duidelijk aangeven - kruis aan wat van toepassing is en
doorhalen van niet van toepassing is):
o Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de HMT-website en Sociale
Media (Facebook, Instagram) en in ons verenigingsblad ‘De Klep’ te plaatsen;
o Het beschikbaar stellen van mijn naam, adres, postcode, woonplaats en
telefoonnummer aan de HMT-Redactieleden zodat ze u kunnen benaderen
voor een op te stellen redactioneel artikel in het Verenigingsblad;
o Het beschikbaar stellen van mijn naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en telefoonnummer aan de HMT-Bestuursleden zodat ze u kunnen
benaderen voor een vraag om hulp of ondersteuning bij een bestuurlijk
onderwerp;
o Het beschikbaar stellen van mijn naam en woonplaats bij het publiceren van
een wedstrijduitslag van een ploeg-, grasmaai- en/of behendigheidswedstrijd;
o Het beschikbaar stellen van mijn naam en woonplaats bij het publiceren van
het programmaboekje bij het door HMT georganiseerde evenement
‘Internationaal Historisch Festival’;
o Het beschikbaar stellen van mijn naam, adres, postcode en woonplaats aan
de Drukkerij ter verspreiding en verzending van het verenigingsblad en
bijbehorende bijlagen zoals formulieren en advertentiematerialen;
o Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen
voor eventueel een reünie of een bijzondere gebeurtenis;
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o Ik geef als HMT-lid aan HMT geen enkele toestemming voor
gegevensverwerking van mijn gegevens.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken of wijzigen. Dit doe ik dan
expliciet en derhalve schriftelijk met handtekening voor akkoord.
Mijn toestemming geldt alleen voor de aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en personen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt HMT mij
opnieuw om expliciete toestemming met handtekening voor akkoord.
Naam en voorletters HMT-lid:

…………………………………………………

HMT Lidnummer

………………….

Datum:

…………….2018

Handtekening voor akkoord

……………………

LET OP:
Ingeval ondergetekende HMT-lid op het moment van ondertekenen jonger is dan
16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te
worden.
Naam ouder/voogd en voorletters

…………………………………………………

Datum:

…………….2018

Handtekening ouder/voogd voor akkoord ………………….
Dit document voorzien van de van toepassing zijnde gegevensverwerkingen,
naam, voorletters, datum van ondertekening, paraaf op beide pagina’s en
ondertekening voor akkoord met een handtekening kunt u per normale post
toesturen aan Historische Motoren & Tractoren Vereniging, ter attentie van de
Secretaris, Rijksweg Zuid 6, 6037 RD KELPEN-OLER
U mag het document uiteraard ook persoonlijk inleveren bij één van de HMT
bestuursleden, tijdens één van de geplande contactavonden in Dussen of
Elsendorp of op het Secretariaat van het Internationaal Historisch Festival op
28 en 29 juli 2018 in Panningen.
We ontvangen het document graag uiterlijk op 1 september 2018 van u retour.
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