DUIKCLUB GUY SERVILLE VZW
KBO: 0630 828 117
Zetel: Dahlialaan 38 te 8670 KOKSIJDE
www.guyserville.be - info@guyserville.be
BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE18 0017 5983 8765
BIC: GEBABEBB

INSCHRIJVINGSFORMULIER TOETREDEND LID
(onder voorbehoud van aanvaarding door het Bestuur *)
IN DRUKLETTERS INVULLEN AUB
Naam

: _________________________________

Voornaam

: _________________________________

Adres

: ________________________________________________________
________________________________________________________

Tel nr :____________________________G.S.M : ___________________________
Email : ______________________________________________________________
Burgerlijke stand

: Geh / Ong

Beroep : __________________________

Geb datum en –plaats

: ___ / ___ / ____

Te verwittigen bij nood

: ____________________________________________

Verwantschap:

te__________________________

___________________________________________________

Tel Nr : __________________________
Huisarts

: __________________________
Tel Nr : __________________________

Datum jaarlijkse Medische controle : ____ / ____ / 20___
Totaal aantal duikuren : _______________

Totaal aantal duiken : ____________

Aantal duiken afgelopen jaar : _______________
Hoogste brevet:_____________________________ jaar behaald___________________
Federatie:____________________________________

TE STORTEN BEDRAG:
_________________

GELIEVE UW HUISARTS TE RAADPLEGEN EN EEN DOCUMENT “MEDISCH GESCHIKT VOOR
DUIKSPORT” AF TE GEVEN AAN DE SECRETARIS

Bij inschrijving verklaart het kandidaat-lid kennis te hebben genomen van de statuten van de
club en stelt hij/zij zich hiermee akkoord.

KENNISGEVING PRIVACYREGELS DUIKCLUB GUY SERVILLE VZW

-

de persoonsgegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts,…) van leden worden
bijgehouden
de persoonsgegevens worden opgeslagen op een afgeschermde database enkel toegankelijk voor
bestuurleden
een afschrift van de persoonsgegevens kan op eenvoudig verzoek bekomen worden
de persoonsgegevens worden niet doorgeven voor commerciële activiteiten
de clubleden verklaren zich akkoord dat een ledenlijst verspreid wordt intern de club
de clubleden verklaren zich akkoord dat hun e-mailadres deel uitmaakt van een groepsmail van de club
de clubleden verklaren zich akkoord dat foto’s gemaakt worden en op de openbare website geplaatst
worden. Deze foto’s hebben enkel betrekking op het clubgebeuren

Voor akkoord (kandidaat-lid)

Voor ontvangst (bestuurslid)

Datum:……../………./20……

(*) Duikclub Guy Serville vzw legt er de nadruk op dat nieuwe inschrijvingen, door het
Bestuur op zijn vergadering, zullen worden onderzocht ter goedkeuring.

