
 

 

Privacy beleid voor foto’s te publiceren op website 

 Van SK . Spermalie – Middelkerke bij spelers -18 jaar  

• De naam en voornaam van de spelers en andere medewerkers van de club doorgegeven kan 
worden aan een medewerker van de pers voor publicatie in kranten, tijdschriften of websites in 
geval van een ploegfoto, met als enig doel het publiceren van deze namen in een bijschrift bij de 
betrokken foto.  

• Bepaalde andere persoonlijke gegevens, die door de betrokken speler of medewerker zelf 
meegedeeld worden tijdens een interview, eveneens gepubliceerd kunnen worden.  

• De contactgegevens van de ouders doorgegeven kunnen worden aan een medewerker van de 
pers wanneer de betrokken speler, trainer of andere medewerker aan bod zal komen voor een 
interview met individuele foto.  

• De contactgegevens van trainers, afgevaardigden en andere medewerkers doorgegeven kunnen 
worden, uitsluitend om de praktische afspraken met de pers omtrent interviews en ploegfoto's 
vlotter te laten verlopen.  

• Contactgegevens zoals GSM-nummers of e-mailadressen nooit publiek gemaakt zullen worden, 
tenzij de betrokken persoon dit zelf nodig acht (bijvoorbeeld in het kader van een aangekondigd 
evenement waarvan de inschrijvingen via hem/haar verlopen).  

• De overgedragen gegevens opgeslagen kunnen worden door een medewerker van de pers, om 
toekomstige communicatie te vergemakkelijken, maar voor geen enkel ander doel gebruikt zullen 
worden dan het bovenstaande.  

• Elke speler, ouder, trainer, afgevaardigde of andere medewerker van de club kan eisen dat 
zijn/haar gegevens en/of deze van zijn/haar minderjarig kind niet doorgegeven worden voor 
bovenstaande doeleinden.   

• Alle betrokken personen zich akkoord verklaren met het doorgeven van gegevens voor de 
bovenstaande doeleinden, indien zij hiertegen voor een bepaalde datum geen bezwaar maken.  

• Foto’s  die genomen worden door mensen van het bestuur van SKSM of door anderen  voor op de 
website te plaatsen van  SKSM (Alle foto’s van onderbouw en  bovenbouw tot beloften zullen 
enkel met de voornaam van uw kind geplaatst worden en eventueel een afkorting van de 
familienaam bv. Bart B. )  

 

 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- knippen-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

VERKLARING Privacy beleid voor foto’s te publiceren van spelers -18 jaar op de website van SKSM 

 Met het ondertekenen van dit document bevestig ik akkoord te gaan met de bovengenoemde wet 

op de privacy van SK Spermalie - Middelkerke.   

  

Ondergetekende : …………………………………………………………………………………….  Voogd of ouder van 

minderjarige: ………………………………………………………..  Speler van ………………………………………… (ploeg)  

  

  

Voor gelezen en goedgekeurd                                                                     Datum : 

………………………………………………………………………………………………….         …………………………… 


