Aanmelding Lidmaatschap
Vul dit formulier volledig in en stuur dit retour naar info@dehalterzaandam

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Straat

Postcode

Woonplaats

Email

Telefoon

Betaling (kwartaal/jaar)

Per kalenderjaar
- Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. De eerste contributie wordt naar rato verrekend en naar
boven afgerond op een hele maand.
- U kunt alleen schriftelijk per email opzeggen per het eerstvolgende kwartaal en met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan een nieuw kwartaal.
- Wij communiceren zoveel mogelijk elektronisch. Indien uw adres, email of telefoon wijzigt, geeft U die
dan zo snel mogelijk door aan de Ledenadministratie.

Toestemmingsverklaring
Ik geef de vereniging toestemming voor:
Het verwerken van onderstaande persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om als vereniging
uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden. Het betreft:
- NAW (voor- en achternaam, adres, postcode
en woonplaats)
- Communicatie (telefoon, email)
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
- Lidmaatschapnummer

Waarom deze verklaring? Per 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat wij als vereniging u, in het kader van de
privacywet, schrijftelijk toestemming moeten vragen om uw
persoonsgegevens te mogen verwerken.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen we u
graag informeren over de vereniging en sportactiviteiten.
Ook willen we soms ook foto's van u in het clubblad of op de
website plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming
om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van
derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen.
Publiceren van beeldmateriaal van mij in het
clubblad en/of op Internet.
Mijn naam en telefoonnummer via de website
en/of clubblad beschikbaar stellen zodat andere
leden mij kunnen bereiken (alleen voor bestuursleden en trainers!).
Mijn toestemming geldt voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik kan mijn
toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met de Ledenadministratie.
Plaats ondertekening

Datum ondertekening

Handtekening

Indien minderjarig, ondertekent de ouder/verzorger

