BADMINTONCLUB GRONSVELD
Ledenadministratie:

Roger Opbroek
Valeriushof 39 B
6215 GC Maastricht
Tel. 06-50610824

AANMELDINGSFORMULIER BADMINTONCLUB GRONSVELD
Mijn persoonlijke gegevens zijn:
Naam

: .......................................... M/V; Geboortedatum: ……………………...

Voorletters

: .......................................... Roepnaam:..............................................

Adres

: ..........................................................................................................

Postcode

: ......................................... Woonplaats: ...........................................

Email adres : ..........................................................................................................
Telefoonnr. : .......................................... Mobielnr: ..............................................
Datum ingang lidmaatschap: ..................................................................................
Bankrekeningnummer IBAN: ..................................................................................
Het volgende verklaar ik:
Ik heb kennisgenomen van het privacy protocol op de website van BCG: Ja/Nee
Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s op de website van BCG: Ja/Nee
Ik ga akkoord met automatische incasso van de contributie:

Ja/Nee

Handtekening (ingeval minderjarig de ouder): ..........................................................

Onze vereniging dient zich ook te houden aan regels m.b.t. Arbo regelgeving. Een
van de eisen is dat we gezondheidsrisico´s van leden registreren.
Is er bij u sprake van gezondheidsrisico’s? Ja/Nee.
Zo ja welke?
................................................................................................................................
Kijk ook eens op onze website: www.bcgronsveld.nl

BADMINTONCLUB GRONSVELD
Ledenadministratie:

1

Roger Opbroek
Valeriushof 39 B
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Tel. 06-50610824

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren
over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van
u op onze website plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik BCG toestemming om gegevens over mij te verwerken.
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Privacy protocol
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het privacy protocol op de website
van BCG.
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Ik geef BCG tevens toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen: (Aankruisen waarvoor toestemming verleend wordt)
Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en social
media van BCG.
Het opnemen van mijn (pas-, team-, club-) foto in het smoelenboek op de
website van BCG.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven
redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de
vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam: …………………………………………. Geboortedatum: ………………………….
Handtekening: ………………………………………… Datum: …………………………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen minderjarig is dient
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd: ….…………………………Handtekening: …………………………..

