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AANMELDING LIDMAATSCHAP ALPHENSE DUIKVERENING ATLANTIS
INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode/woonplaats
E-mail
Telefoon
Mobiel
Geboortedatum
Bankrekening
Geslacht

M/V

Huidig duikbrevet
Handtekening

Nummer
Indien minderjarig, ouder/voogd

Datum

Bij inschrijving gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, in te zien op de
website, alsmede met automatische incasso van inschrijfgeld, contributies, NOB-bijdragen en barbestedingen.
Ontvangst van dit formulier houdt niet automatisch in dat u als lid van de vereniging wordt geaccepteerd.
Deelname aan de onderwatersportactiviteiten van de vereniging vereist voldoende zwemvaardigheid en een geldige
duikmedische keuring en gebeurt op EIGEN RISICO. Veranderingen in uw medische conditie die voor de uitoefening
van de duiksport problemen kunnen opleveren moeten direct worden gemeld.
Het lidmaatschap van de vereniging duurt minimaal voort voor de duur van één jaar. Opzegging van het lidmaatschap
moet uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar plaatsvinden.
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u ook akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens zoals
beschreven op de tweede pagina van dit document.

Postbus 690
2400 AR Alphen aan den Rijn
T:

+31 877 842 361

E:

info@alphenseduikverenigingatlantis.nl

W:
Bank:
KvK:

www.adv-atlantis.nl
NL69 INGB 0003917481
40445111

PRIVACYVERKLARING
(deze pagina hoeft U niet met het inschrijfformulier op te sturen)
Wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht uit te leggen wat er
met uw gegevens gedaan wordt:
Verwerking en inzage:
- Alle gegevens worden opgeslagen in het beveiligde administratiesysteem Conscribo,
waartoe de secretaris en de penningmeester toegang hebben.
- Deze gegevens (m.u.v. bankrekeningnummer) worden ook verwerkt bij onze
moederorganisatie, de NOB.
- Het e-mail adres wordt toegevoegd aan onze lijst in het beveiligde
communicatieplatform Mailchimp.
- Aan commissieleden van de vereniging wordt een lijst verstrekt met naam, e-mail adres
en telefoonnummers welke alleen gebruikt mag worden voor communicatie rondom
clubaktiviteiten en opleidingen.
- Instructeurs krijgen daarnaast ook het NOB-lidmaatschapsnummer van de leden om
duikbrevetten aan te kunnen vragen.
- Adresgegevens worden alleen verstrekt aan de redactie van het clubblad.

Doel van de gegevens:
- Het huidige duikbrevet wordt gevraagd om te bepalen aan welk type duiken en
opleidingen de leden kunnen deelnemen
- Het brevetnummer om een eventuele bestaande inschrijving bij de NOB naar onze
vereniging om te zetten
- Het bankrekeningnummer is nodig om de contributie en barrekeningen te kunnen
incasseren
- De geboortedatum wordt gebruikt om te bepalen of een lid voor een juniorcontributie in
aanmerking komt
- Alle overige gegevens worden gebruikt om te communiceren met onze leden (ook door
de NOB)

Uw rechten:
Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten: op
dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Om gebruik te
maken van deze rechten of voor algemene vragen over uw gegevens kunt u contact opnemen
met de secretaris: secretaris@alphenseduikverenigingatlantis.nl

