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Inschrijf en machtigingsformulier VJB Smoke Eaters
Persoonsgegevens
Achternaam
Tussenvoegsel
Roepnaam
Voorletters
Geslacht
Man
Vrouw
Geboortedatum
Nationaliteit
Adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Contactgegevens
Telefoon
E-mail
Naam Vader
Email
Tel
Naam Moeder
Email
Tel
Bankgegevens
Naam Bank
Bankrekeningnummer (IBAN)
BIC
Ten name van
Ijshockeygegevens
Team
Schaatsklas
Goalie
Schaatsklas+
Junioren
U8
Dames
U10
4de Divisie
U12
2de Divisie
U14
1ste Divisie
U16
Het lid, danwel de wettelijk vertegenwoordiger, geeft middels ondertekening akkoord voor:
Verstrekken en opslaan van kopie paspoort (enkel voor spelers met een andere dan Nederlandse nationaliteit)
Getekend voor akkoord:
Verstrekken en opslaan van bijzondere (medische) persoonsgegevens, (indien van toepassing), tbv verlenen medische
ondersteuning in geval van nood.
Getekend voor akkoord:
Opslaan biometrische gegevens (resultaten beweegtesten, meet- en weegmomenten) ten behoeve van ontwikkelings/voortgangsmonitor.
Getekend voor akkoord:
Verstrekken persoonsgegevens aan NIJB bij transferverzoeken (NAW, geboortedatum, pasfoto, kopie paspoort, oude club)
Getekend voor akkoord:
Toestemming foto/filmmateriaal: Maken van foto/filmmateriaal tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen ten behoeve van
publicatie op de website, promotiematerialen en social media.
Getekend voor akkoord:
Alle ingevulde gegevens zullen gebruikt worden conform het privacybeleid. Opgeslagen en verstrekte persoonsgegevens
alsmede de verleende toestemming voor het gebruik hiervan worden bewaard gedurende het lidmaatschap en daarna
gedurende maximaal 7 jaar in de financiële boekhouding opgeslagen. De toestemming kan te allen tijde door het lid of de
wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten, het
huishoudelijke reglement en de gedragscode van de VJB. Ondergetekende verstrekt een doorlopende machtiging aan de VJB
om de verschuldigde contributie in termijnen en de eventuele boetes volgend uit opgelegde game misconducts en match
penalties van de hierboven vermelde bankrekening te incasseren. Bij incasso in maandelijkse termijnen wordt de vastgestelde
jaarcontributie in maandelijkse termijnen geincasseerd in de maanden juni t/m mei.
Getekend voor akkoord:

