Scouting de Paauw Wassenaar
Inschrijfformulier 18+ leden

Speltak: ____________________________________________________________________________________

Man/Vrouw*

Naam: ________________________________________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________________________________
Geboortedatum: _______________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________________________________________________
Eventuele ziektes/allergieën: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Eventuele aanvullende gegevens/bijzonderheden: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Ik meld mij hierbij aan als lid van de vereniging Scouting de Paauw Wassenaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij het secretariaat en
penningmeester (e-mailadressen zijn te vinden op onze website www.scoutingdepaauw.nl). Wij
hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Met het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging word je ook automatisch lid van Scouting Nederland en gaat
je akkoord met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Hierin staan alle regels waar wij ons als leden en als
vereniging aan houden. Je kunt het reglement downloaden op onze website (www.scoutingdepaauw.nl) of de website van
Scouting Nederland (www.scouting.nl). Nadat de contributie is ontvangen word je aangemeld als lid van Scouting
Nederland. Dan kun je op de website van Scouting Nederland een account aanvragen om bijvoorbeeld je gegevens te
wijzigingen of om je Scoutcard (bewijs van lidmaatschap) te downloaden. De jaarlijkse contributie voor Scouting Nederland
(bedraagt ongeveer € 30,-) wordt door onze verenging betaald en is inbegrepen in de contributie van Scouting de Paauw
Wassenaar. Bij de inning van de contributie wordt ook al een deel van het zomerkamp geïnd. Hiermee betalen we een deel
van de kosten die vooraf betaald dienen te worden. Deze kosten zijn voor alle speltakken verschillend en niet terug te
vorderen indien uw kind niet meegaat op zomerkamp.

Plaats/Datum:

Handtekening lid:

____________________________________

_______________________________________

* = doorhalen wat niet van toepassing is

Scouting de Paauw

Paauwlaan 12 - 2243 AA Wassenaar

privacy@scoutingdepaauw.nl

Scouting de Paauw Wassenaar
Betreft: gegevensverwerkingsovereenkomst 18+ leden, vrijwilligers
en overige betrokkenen

Beste lezer,
Jij bent lid van Scouting de Paauw Wassenaar. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wil je daarom dit formulier invullen en ondertekenen
zodat jouw inschrijving compleet en rechtsgeldig wordt?
Dit formulier gaat over hoe jij en wij met jouw gegevens (o.a. foto’s en het inschrijfformulier)
omgaan. In ons privacybeleid (te vinden op www.scoutingdepaauw.nl) staat uitgebreid
beschreven welke gegevens wij van jou opslaan en bewaren, voor hoelang en waarom wij dit
doen. Zo bewaren wij de gegevens o.a. om je te kunnen aanmelden bij onze vereniging en
Scouting Nederland.
Naam: ____________________________________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________
Lid van Scouting de Paauw Wassenaar sinds: _____________________________________________

Ik ga akkoord met (aanvinken waarmee je akkoord gaat):
◯ Ik weet wat mijn rechten en plichten zijn met betrekking tot het beschermen van de privacy
van iedereen die aan Scouting de Paauw Wassenaar verbonden is. Dit is te lezen in het
privacybeleid.
◯ Ik ga akkoord met het opslaan en verwerken van gegevens zoals in het privacybeleid en in de
gedragscode (social) media is aangegeven.

Plaats en datum:

Handtekening:

_________________________________

___________________________________________

Scouting de Paauw

Paauwlaan 12 - 2243 AA Wassenaar

privacy@scoutingdepaauw.nl

