
Addendum inschrijfformulier Rolling ‘90 

Gebruik Beeldmateriaal 

Rolling ’90 wil leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsors en de ‘buitenwereld’ graag 

een goed beeld geven van de activiteiten van onze mooie sport. We hebben een fotogenieke sport 

en maken dus regelmatig foto’s en filmpjes tijdens wedstrijden, shows, demonstraties, stages maar 

ook tijdens andere clubactiviteiten zoals kamp en sinterklaasfeest. De foto’s en filmpjes gebruiken 

we voor de website, social media zoals Facebook en Instagram, persberichten, wintershowboekje, 

folders, flyers en ander PR materiaal. De vereniging gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om. Zo 

plaatsen we geen beeldmateriaal waarvan leden binnen alle redelijkheid schade kunnen 

ondervinden. Leden, ouders van leden en andere betrokkenen reageren juist heel enthousiast op de 

foto’s en filmpjes. Met ondertekening van het inschrijfformulier geef je er toestemming voor dat 

beeldmateriaal waarop jijzelf als lid of uw kind als lid eventueel te zien is, gebruikt mag worden voor 

bovengenoemde doeleinden. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de gegeven toestemming. Voor 

leden tot 18 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk. Vanaf 18 jaar mag het lid 

zelf akkoord gaan. 

 

Gegevens 

Rolling ’90 verzamelt gegevens van de leden wat betreft naam, adres, geslacht, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadressen, niveau van rijden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de 

sportactiviteiten te kunnen organiseren. Met het Sectie Bestuur Kunstrolschaatsen (de landelijke 

Bond) worden enkele persoonsgegevens gedeeld, namelijk naam, geboortedatum, geslacht, adres en 

niveau. Dit is een verplichting die wij als Rolling ’90 aan het SBK hebben, in het kader van 

bondscontributie lidmaatschap en het organiseren van activiteiten zoals stage en wedstrijden. Met 

het lidmaatschap van Rolling ’90 geef je toestemming voor het delen van deze persoonsgegevens 

met het SBK.  

 

Groepsmailings/Deelname aan groepsapps 

Rolling ’90 communiceert op tenminste 2 manieren met de leden en ouders/verzorgers van leden. 

Dit betreft ten eerste groepsmailings. Indien alle leden worden gemaild, wordt gebruik gemaakt van 

de BCC. Indien het wenselijk is als ontvangers van de mail elkaar kennen, wordt geen gebruik 

gemaakt van de BCC. Indien hier bezwaar tegen is, moet dit bij inschrijving expliciet kenbaar gemaakt 

worden. 

Ook heeft Rolling ’90 groepsapps. Bij inschrijving wordt gevraagd of het lid of de ouder/verzorger in 

de groepsapp wenst opgenomen te worden. Indien dit zo is, is het telefoonnummer bekend en 

kunnen leden en ouders/verzorgers opgenomen worden in groepsapps. Uiteraard staat het iedereen 

vrij de groepsapp ten alle tijden te verlaten. 


