Aanmeldingsformulier H.V. Wijnandia 18Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘H.V. Wijnandia’ verwerkt van haar
leden. Indien u lid bent van H.V. Wijnandia of om een andere reden persoonsgegevens aan H.V.
Wijnandia verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: H.V. Wijnandia
Adres: Hellebroekerweg 52, 6363 AD Wijnandsrade
KvK nummer: 40186013
De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@hvwijnandia.nl
2. Welke gegevens verwerkt, verstrekt en bewaart H.V. Wijnandia en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt,
verstrekt en bewaard:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b. adresgegevens
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.2

H.V. Wijnandia verwerkt, verstrekt en bewaart de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden:
a. uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden
gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en
afmelden t.b.v. certificeringen van 3de instanties, voor de verstrekking van de door u
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
b. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van H.V. Wijnandia.
Afmelding voor de mailing is te allen tijde mogelijk via ledenadministratie@hvwijnandia.nl.
c. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld
af te wikkelen.

2.3

uw persoonsgegevens worden uitsluitend benut in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met sponsoren en zijn
vertrouwelijk.

3. Bewaartermijnen
H.V. Wijnandia verwerkt, verstrekt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap en uw persoonsgegevens worden bij beëindiging van het lidmaatschap na maximaal 2
jaar verwijderd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft H.V. Wijnandia passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Personen die namens H.V. Wijnandia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1 Via de ledenadministratie van H.V. Wijnandia kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. H.V. Wijnandia zal
uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 3 weken na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wil maken of een klacht wil indienen tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de
ledenadministratie.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie.
6. Beeldmateriaal
Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens wedstrijden, evenementen en activiteiten zal gebruikt
worden op onze website www.hvwijnandia.nl, sociale-media accounts en ter promotiedoeleinden
van H.V. Wijnandia.
7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.hvwijnandia.nl
bekend gemaakt.
Met het ondertekenen van dit privacybeleid verklaar ik dat:

□ ik toestemming geef voor het verwerken, verstrekken en bewaren van de persoonsgegevens van
mijn dochter/zoon voor het doel dat in dit privacybeleid wordt omschreven.

□ ik toestemming geef dat beeldmateriaal waar mijn dochter/zoon opstaat, gemaakt tijdens
wedstrijden, evenementen en activiteiten gebruikt mag worden op de website, sociale-media
accounts en ter promotiedoeleinden van H.V. Wijnandia.

Datum: ……………………………………………………..

Voor- en achternaam lid: …………………………………………………………………………………………………………………….

Voor- en achternaam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………………………………………….

…………………………………………….

De verklaring dient ook ondertekend te worden indien u niet akkoord gaat met ons privacybeleid.
Het niet aanvinken van de opties wordt gelijkgesteld aan ‘niet akkoord’.

Persoonsgegevens
□V

□M

Voornaam: ………………………………………………… Achternaam: …..……………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat + huisnummer: ……..…………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………
Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mobiele telefoonnummer; eigen/moeder/vader/overig (omcirkel wat van toepassing is, meerdere
nummers opgeven is mogelijk): …….............……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres; eigen/moeder/vader/overig (omcirkel wat van toepassing is, meerdere
e-mailadressen opgeven is mogelijk): …….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Doorlopende machtiging
SEPA
Naam: Handbalvereniging Wijnandia
Incassant ID: 7
Adres: Hellebroekerweg 52 6363 AD Wijnandsrade
Afschrijving contributie in de maand oktober, januari, april en juli van elk seizoen. De hoogte van de
contributie wordt ieder seizoen opnieuw vastgesteld en het meest actuele bedrag is terug te vinden
op www.hvwijnandia.nl.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbalvereniging Wijnandia om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van Handbalvereniging Wijnandia. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden. De hoogte van de contributie is na te lezen op onze website.
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………………………………..…
IBAN: ……………………………………………………………………………………… BIC: …………………..……………………………….
Plaats: ………………………………………………………………………………………… Datum: ……………………………………….…
Handtekening:

