Aanmeldingsformulier

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Aanmeldingsformulier inleveren bij de zaalwacht tijdens speelavond of -morgen

Ondergetekende,
Voornaam
Achternaam
Geb. datum + Man/vrouw
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
IBAN nummer bank

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
vanaf die datum voor alle organisaties dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
:
:
:
:
:
:
:
:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

verklaart te hebben kennisgenomen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement waarin
ondermeer staat vermeld dat leden hun lidmaatschap slechts kunnen opzeggen één maand
voor het begin van elk half jaar en dat leden slechts niet-actief kunnen worden in geval van
zwangerschap of blessure gedurende minimaal een half jaar en maximaal anderhalf jaar.

Belangrijk om te weten:
•
•
•

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verlenen toestemming:
Binnen deze wetgeving zijn organisaties verplicht om schriftelijk en expliciet toestemming te vragen om mijn
persoonsgegevens te mogen “verwerken”. Badmintonvereniging Hardenberg vraagt mij daarom middels dit
toestemmingsformulier toestemming voor de volgende verwerkingen:
1. Het in hun administratie opnemen van mijn persoonsgegevens, zoals door mij aan het begin van dit
formulier ingevuld.
2. Het jaarlijks beschikbaar stellen van mijn telefoonnummer aan leden die meespelen in de jaarlijkse
interne- en/of clubcompetitie, indien ook ik mij inschrijf voor deze jaarlijkse interne- en/of clubcompetitie.
3. Het doorgeven van mijn onder punt 1 genoemde persoonsgegevens aan de Badmintonbond Nederland
t.b.v. mijn registratie bij de sportbond. (Badmintonbond Nederland is ook wettelijk aan dezelfde
privacywetgeving AVG gehouden.)
4. Het publiceren van door de vereniging of namens de vereniging gemaakte foto’s van speelmomenten
en/of prijsuitreikingen op onze website en/of in andere lokale media.

Op de dinsdagavond is er gelegenheid mee te doen aan de training
van 19.30 – 20.30 uur.
Ieder seniorlid mag meedoen met de training. De training is kosteloos.
Wil je twee speeldagen spelen, dan betaal je anderhalf keer de clubcontributie!

Intrekken toestemming:
De door mij gegeven toestemming voor bovengenoemde verwerkingen kan door mij op elk moment weer worden
ingetrokken d.m.v. het schriftelijk opzeggen van mijn lidmaatschap via de website van de vereniging. De
toestemming, zoals mede mijn lidmaatschap, eindigt dan op de eerst volgende 1 januari of 1 juli na mijn
opzegging.
www.badmintonvereniginghardenberg.nl

AANMELDING
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Badmintonvereniging Hardenberg als:
O senior/niet-studerend-lid

O senior/studerend-lid

Ik verklaar dat het bovenstaande mij volledig duidelijk is en geef hierbij toestemming aan badmintonvereniging
Hardenberg voor de bovengenoemde verwerkingen en het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging.

O junior-lid

en machtigt de vereniging om van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven de aan de
vereniging verschuldigde contributie (automatische betaling van contributie) en zal spelen op
O dinsdagavond
•
•
•

O zaterdagmorgen

O gratis training

Heeft u ooit bestuursfuncties bij andere verenigingen vervuld?
Heeft u interesse om als kaderlid binnen de vereniging actief te zijn?
Zo ja, geeft u dan de voorkeur aan een functie binnen een commissie
of binnen het bestuur?

ja/nee*
ja/nee*
commissie/bestuur*

Ruimte voor opmerkingen: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Door zaalwacht in te vullen: Naam ontvanger + datum
*doorhalen wat niet van toepassing is

Datum:_________________________

Handtekening:_______________________________
(bij minderjarigen door wettelijk vertegenwoordiger)

