Belgium

OUDERLIJKE TOELATING

meerderjarige atleet (zonder wettelijk beschermingsstatuut)

Club:

Nr. :

Naam + Voornaam atleet :
Geboortedatum:

In te vullen door de meerderjarige atleet (zonder wettelijk beschermingsstatuut):
De ondergetekende, meerderjarige atleet,
naam & voornaam : ………………………………………………………………………………………………………
straat & nr. : ………………………………………………………………………………………………………………..
postcode & gemeente : …………………………………………………………………………………………………..
verklaart vanaf heden te willen deelnemen aan de verschillende activiteiten georganiseerd door Special
Olympics Belgium.
Dit attest is geldig voor alle binnenlandse activiteiten en voor onbepaalde duur en dit tot schriftelijke herroeping.
Bij overgang van meerderjarigheid naar een persoon met wettelijk beschermingsstatuut dient Special Olympics
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om van de bovenvermelde atleet foto’s en/of interviews te
maken en te publiceren en deze te gebruiken voor publiciteit voor of op (sociale) media-kanalen van Special
Olympics Belgium, in overeenstemming met het Privacybeleid van Special Olympics Belgium.
In geval van ziekte en/of ongeval, geeft ondergetekende de toelating om alle nodige maatregelen te nemen op
medisch of chirurgisch vlak.
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden
door Special Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde organisaties. Deze gegevens zullen enkel
gebruikt worden in het kader van de verbetering van de levenssfeer van de atleet overeenkomstig de uitgevoerde
metingen en zullen deel uitmaken van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende gezondheidsaspecten
van de atleten van Special Olympics. Alle gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm deel
uit van commerciële acties en worden volledig verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Special
Olympics Belgium.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terugvinden in het Privacybeleid van Special
Olympics Belgium. U kan steeds de persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.
Datum : ………………………………………………… Plaats : ………………………………………………………..
Handtekening :

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP): TOESTEMMING
Club:

Nr. :

Naam + Voornaam atleet:
Geboortedatum:
In te vullen door de meerderjarige atleet zonder wettelijk In te vullen door een ouder, de voogd, de bewindvoerder voor
beschermingsstatuut:
• een minderjarige atleet
• een atleet met met wettelijk beschermingsstatuut
De ondergetekende, meerderjarige atleet,

De ondergetekende: Vader / Moeder / Voogd/ Bewindvoerder
(schrappen wat niet past)

naam & voornaam :
……………………………………………………………………
straat & nr. :
……………………………………………………………………
postcode & gemeente :
……………………………………………………………………

naam & voornaam :
……………………………………………………………………………
straat & nr. :
……………………………………………………………………………
postcode & woonplaats :
……………………………………………………………………………

verklaart te willen deelnemen aan het Healthy Athletes Program
georganiseerd door Special Olympics Belgium.

geeft aan de bovenvermelde atleet de toelating om deel te nemen
aan het Healthy Athletes Program georganiseerd door Special
Olympics Belgium.
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de
gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden door Special
Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde organisaties.
Deze gegevens kunnen enkel gebruikt worden in het kader van de
verbetering van de levenssfeer van de atleet overeenkomstig de
uitgevoerde metingen en kunnen deel uitmaken van een
grootschalig
onderzoek
inzake
de
verschillende
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle
gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm
deel uit van commerciële acties.

Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de
gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden door
Special Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde
organisaties. Deze gegevens kunnen enkel gebruikt worden in het
kader van de verbetering van de levenssfeer van de atleet
overeenkomstig de uitgevoerde metingen en kunnen deel uitmaken
van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle
gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm
deel uit van commerciële acties.
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2016/679) en de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen de
gegevens opgevraagd en - indien nodig - gewijzigd of geschrapt
worden. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de
volgende pagina.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2016/679) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens
opgevraagd en -indien nodig - gewijzigd of geschrapt worden. Meer
informatie kan u terugvinden op de volgende pagina.

Datum : ………………… Plaats :….………………………………..

Datum:………………… Plaats : ………………..…………………..

Handtekening:

Handtekening :

