Inschrijfformulier Hattem Pétanque

Licentienummer
indien bekend
Voorletters
Voornaam
Achternaam +tv
Adres
Postcode plaats
Telefoon
Telefoon mobiel
Geb. datum
Geb. plaats
Ook lid bij?
Email

Hattem Pétanque verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving bij de NJBB en de koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.
- Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of rekening.
- Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.
Door inschrijving gaat u daar mee akkoord.

Vanwege de privacy regels vragen we u ook onderstaande formulier in te vullen.

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG v.a. 25-52018) heeft Hattem Pétanque de plicht om de privacy maatregelen vast te
leggen. Het privacyreglement en de werkwijze staan op de website.
Van de leden hebben we voor een aantal zaken toestemming nodig en daarom
onderstaande vragenlijst. (ook als formulier op de website)
Deze graag z.s.m. ingevuld sturen aan Ben Kort of afgeven aan een
bestuurslid.
De ledenadministratie van Hattem Pétanque omvat de NAW gegevens
van de ingeschreven leden en bevat de volgende velden:
Voorletters, voornaam, achternaam, geslacht en geb.datum/geb.plaats.
Adres, postcode, Woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
Daarnaast staat genoteerd wanneer het lidmaatschap begon en welke
licentie de speler heeft.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging en daarnaast voor de
mogelijkheid om een licentie te verstrekken via de NJBB.
Met die licentie en identiteitsbewijs moet eventueel de identiteit en het lidmaatschap van de
vereniging worden aangetoond. Leden hebben het recht tot inzage en wijziging van hun
gegevens.
In de kantine ligt een lijst met ledeninformatie die gedeeld mag worden met andere leden.
1

Gaat u akkoord met opname van uw naam, adres en telefoonnummer op die lijst?

2

Gaat u akkoord met opname van uw geboortedatum op die lijst?

3

Gaat u akkoord met opname van uw emailadres op die lijst?

4

Gaat u akkoord met opname van uw emailadres in de lijst van de nieuwsflits?

Van toernooien en activiteiten wordt verslag gedaan op de website en naar de media.
5

Gaat u akkoord met weergave van uw naam bij de uitslagen op de website of
andere media?

6

Gaat u akkoord met weergave van een foto van u als speler of éen van de
winnaars?

Naam
Adres
Lic nr.
Emailadres
Datum:

Handtekening:
Hierbij verklaar ik dit formulier ondertekend

