Aanvraagformulier BVR lidmaatschap
Voor de aanvraag van het lidmaatschap van Bowling Vereniging Rijssen moet een set
persoonsgegevens verstrekt worden. De items met een * zijn verplicht.
LET OP: Bowlingvereniging Rijssen gaat de ingevulde gegevens gebruiken conform haar

Persoonsgegevens

Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam
Straatnaam*
Woonplaats*
Land
Nationaliteit
Telefoonnummer
Mobiel
E-mail adres*
Ingangsdatum*

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Voorletter(s)
Huisnummer*
Postcode*
Geslacht (M/V)*
Geboortedatum*
Fax

……
……
……
……
……
……

'Vandaag' of 'Begin volgend seizoen'

LET OP: Bowling Vereniging Rijssen gaat de ingevulde gegevens gebruiken conform haar Privacyverklaring. De
Privacyverklaring is beschikbaar op de website van Bowling Vereniging Rijssen.

Verklaringen
Ik verklaar de persoonsgegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de Privacyverklaring en de Lidmaatschapsvoorwaarden van
Bowling Vereniging Rijssen.
Ik verklaar dat ik geen bezwaar heb tegen de verwerking van mijn Persoonsgegevens volgens het
privacybeleid van Bowling Vereniging Rijssen zoals dat is omschreven in de Privacyverklaring.
Ik verklaar dat ik geen bezwaar heb tegen mailings door Bowling Vereniging Rijssen zoals beschreven in de
Lidmaatschapsvoorwaarden van Bowling Vereniging Rijssen.
Ik verklaar dat ik geen heb bezwaar tegen publicatie van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op
internet, apps en sociale media.
Bowling Vereniging Rijssen mag mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen
voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis..
Het is mij bekend dat ik het recht heb om eerder gegeven toestemming voor publicatie van
persoonsgegevens weer in te trekken.
Alleen aanvinken als niet alle vakjes hierboven aangevinkt zijn!
Ik heb bezwaar tegen minimaal één van bovenstaande verklaringen. De reden hiervoor licht ik hieronder
toe.

Toelichting op bezwaar ……

Ondertekening
Betreft deze aanvraag van het lidmaatschap een persoon jonger dan 16 jaar, dan moet de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen.

Naam
………………………………
Handtekening
………………………………

Plaats, Datum
………………………………

Het formulier afdrukken en met pen ondertekend inleveren in het bowlinghuis
of opsturen naar info@bowlingverenigingrijssen.nl of Albert Cuypstraat 15, 7556GD Hengelo.

