Inschrijfformulier
Achternaam

man

vrouw

Voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient u minstens 4 weken voor het einde
van het jaar door te geven aan de secretaris.
Betaling van de contributie binnen 14 dagen na factuurdatum, deze ontvangt u na het inleveren van dit
inschrijfformulier.
De gegevens op dit formulier worden gebruikt voor de ledenadministratie, aanmelding bij de Noord
Nederlandse Handboog Federatie en berichten van True Flight naar haar leden. Voor meer informatie
hierover kijk op de site van True Flight bij ‘Privacy verklaring’.
Een lid kan aangeven dat zijn naam niet vermeld mag worden op wedstrijduitslagen, in dat geval wordt
alleen het NNHF nummer en de wedstrijdklasse vermeld.
Er kunnen tijdens trainingen en wedstrijden foto’s worden gemaakt die op de website worden geplaatst, als
u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven bij het bestuur van de vereniging.

Datum

Plaats

Handtekening

Handtekening ouder (bij jonger dan 18 jaar)

………………………………………………….

………………………………………………………..

Privacy verklaring Handboogschietvereniging True Flight Archery
True Flight Archery heeft als sportvereniging gegevens van haar leden in beheer. In deze
verklaring geeft zij aan welke gegevens zij heeft en waar deze voor gebruikt worden zoals
benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens heeft True Flight Archery van jou?








Initialen, voornaam en achternaam
Geboortedatum en geslacht
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer en e-mailadres
NNHF nummer
Type boog en klassenindeling
Start- en einddatum lidmaatschap

Waar worden ze voor gebruikt?
Initialen, voornaam en achternaam, geboortedatum en geslacht, NNHF nummer, type boog en
klassenindeling worden gebruikt voor de ledenadministratie, aanmelden bij de NNHF (Noord
Nederlandse Handboog Federatie waar de vereniging bij aangesloten is), het aanmelden bij
wedstrijden en in wedstrijduitslagen. (als je niet wilt dat je naam wordt vermeld op een
wedstrijduitslag dan kun je dit aangeven, in dat geval wordt alleen je NNHF nummer en de
wedstrijdklasse vermeld).
Initialen, voornaam en achternaam, geboortedatum en geslacht, adres, postcode en woonplaats
worden gebruikt door de ledenadministratie van True Flight Archery.
Telefoonnummer en e-mailadres worden alleen gebruikt voor het verschaffen van informatie aan
de leden of het verkrijgen van informatie van de leden ( bij b.v. het deelnemen aan wedstrijden,
wijzigingen trainingstijden,etc.).
Geen van bovenstaande gegevens wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hier vermeld is.
De gegevens worden bewaard door de ledenadministratie van True Flight Archery en zijn alleen
toegankelijk voor het bestuur van True Flight Archery.
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer en worden niet in een cloud
bewaard.
De gegevens worden twee jaar nadat een lid zich heeft afgemeld verwijderd.
Rechten
Leden hebben het recht om hun gegevens in te zien en deze te wijzigen voor zover dat mogelijk is
met de ledenadministratie.
Website True Flight Archery
De website van True Flight Archery maakt geen gebruik van cookies.
Er staan geen persoonsgegevens van leden op de website. De website heeft geen “mijn
omgeving” en wordt alleen gebruikt voor het verschaffen van informatie.
True Flight Archery staat niet in voor de veiligheid van de op de site geplaatste verwijzingen naar
andere websites.

