
 

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 
 

Eindversie d.d. 8 oktober 2018 

 

Atletiekvereniging SPRINT gaat zorgvuldig om met (persoons) gegevens en verwacht dat ook van degenen die actief 

zijn binnen de vereniging. Het wettelijk kader hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het 

vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie waarborgt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de 

vrijwilligers, trainers, medewerkers en bestuursleden van Atletiekvereniging SPRINT. De leden en andere relaties 

moeten erop kunnen vertrouwen dat ondergetekende de privacy van hen respecteert. Daarom is het gebruik van 

(gevoelige) informatie alleen toegestaan voor het doel waarvoor deze verkregen is. 

 

<NAAM>  is als vrijwilliger of medewerker actief/werkzaam bij Atletiekvereniging SPRINT.(verder: SPRINT).  

 

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, <NAAM>: 

 

1. Dat ik kennis heb genomen van het privacyreglement van SPRINT en van de bijbehorende handreiking.  
 

2. Dat ik - conform het privacyreglement en de handreiking - geheimhouding in acht neem over bijzonderheden en 

persoonsgegevens die ik bij mijn inzet voor SPRINT, over de vereniging zelf, haar leden en andere relaties van 

SPRINT te weten ben gekomen. Het is mij niet toegestaan deze informatie op welke manier dan ook met derden 

direct of indirect te delen, tenzij dit expliciet is toegestaan.  

 

3. Dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit 
geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor persoonsgegevens. 

 

4. Dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor SPRINT. 
 

5. Dat ik ervoor zorg dat de besturingssoftware en beveiligingssoftware op mijn computer, tablet of smartphone t.b.v. 
werkzaamheden voor SPRINT voorzien is van de laatste beveiligingsupdates. 

 

6. Dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor SPRINT alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, 
tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op persoonsgegevens en 
activiteiten van SPRINT inlever bij het bestuur van SPRINT. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op 
de activiteiten van SPRINT draag ik op dat moment over. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en 
niet-traceerbaar. 

 

7. Dat ik mij ervan bewust ben, dat indien ik bij mijn werkzaamheden voor SPRINT niet handel volgens het 
privacyreglement en de bijbehorende handreiking, het bestuur van SPRINT kan besluiten dat ik die betreffende 
werkzaamheden niet meer mag uitoefenen. 

 

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

 

 

Datum: ….…………………………………………………… 

 

LET OP: Als de betreffende persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, moet deze verklaring ook door 

een ouder of verzorger ondertekend worden. 

 
Naam ouder/verzorger: ……………………………..……… Handtekening: …………………………………………… 
 
 
 
Datum: ………………………………………………………… 


