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TOESTEMMINGSVERKLARING  
 
In onze privacyverklaring is vastgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke 
wettelijk vastgestelde grondslag wij dit doen. De privacyverklaring staat op onze website. 
 
Eén van de grondslagen van de AVG is toestemming. Om het u makkelijk te maken 
toestemming te geven of in te trekken, kunt u zelf uw toestemmingen beheren in de NTTB App. 
Indien u deze nog niet heeft kunt u deze hier downloaden en na registratie met uw 
bondsnummer en emailadres (zoals bekend in de NTTB-administratie) kunt u uw 
toestemmingen beheren.  
 
Mocht u geen gebruik willen maken van de app, dan is het mogelijk schriftelijk toestemming te 
geven of in te trekken. Gebruik daarvoor dit formulier. 
 
Met dit formulier geef ik, naam 
…………………………………………….…………………………….…… (verder: ondergetekende), 
de NTTB toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de NTTB toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen en zet 
hierbij mijn paraaf: 
 

 Toestemming om mijn naam, geslacht, club en leeftijdscategorie zichtbaar te maken in de NTTB 
App.  
(Indien u wedstrijden heeft gespeeld dan zijn de uitslagen en uw naam van zichtbaar. Indien u 
een functie heeft binnen de NTTB of een specifieke functie in de vereniging dan zijn deze 
gegevens, en tevens het e-mailadres van de functionaris zichtbaar. Zie hiervoor de 
privacyverklaring). 
 Paraaf: …. 
 

 Toestemming om foto’s/afbeeldingen te publiceren op websites, apps en sociale media van de 
NTTB of van organisaties waar de NTTB mee samenwerkt. Dit geldt ook voor foto’s/afbeeldingen 
waarop ook sponsor van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.  
(Door deel te nemen aan een wedstrijd of toernooi, of zich toegang te verschaffen tot een 
speellocatie waarin foto- of filmopnamen worden gemaakt, geeft het lid eveneens toestemming 
voor publicatie van de beelden. Zie hiervoor de privacyverklaring). 
 Paraaf: …. 
 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de NTTB zodat 
zij mij kunnen benaderen voor aan de sport tafeltennis gerelateerde aanbiedingen en 
producten. 

 
 Paraaf: …. 

 

 Mijn naam en e-mailadres via de afgeschermde website van de NTTB beschikbaar 
stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

 Paraaf: ...... 
 

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

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Privacyverklaring-versie-december-2021.pdf
https://tafeltennis.nl/nttb-app/
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 Paraaf: ......  
 
 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, 
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen zal de NTTB mij opnieuw om 
toestemming vragen. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam
 ………..………………………………………………………………………………………….…
………… 
 
 
Geboortedatum  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum en handtekening 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
LET OP: In het geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient 
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd  
 ….……………………………………………….…………………………………………………
………… 
 
 
Handtekening ouder/voogd
 ….…………………………………………………………….……………………………………
………… 
 
 
 


