Scouting Albaldah Haarle

Afmeldformulier

Helaas heb je besloten om onze scoutinggroep te gaan verlaten. Graag ontvangen wij
onderstaand formulier retour zodat we de afmelding kunnen verwerken.
Ondanks de afmelding hopen we je nog eens terug te zien bij Scouting Albaldah Haarle!

Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens controleren wij of we de juiste
persoon uitschrijven bij scouting Nederland en bij onze eigen vereniging.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Geslacht:

Man/ Vrouw**

Geboortedatum*:

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is;

Contactgegevens bij vragen of onduidelijkheden
Vul hieronder de contactgegevens in van de persoon waar wij evt. contact mee op kunnen nemen bij
vragen of onduidelijkheden.
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Inschrijfformulier
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Beeldmateriaal
Via onze website en socialmediakanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten
van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Na je afmelding blijven wij deze
foto’s en video’s gebruiken en bewaren volgens ons privacy beleid.
Ik heb geen bezwaar tegen het bewaren en gebruiken van foto’s en video’s waarop ik mogelijk
te zien ben na mijn afmelding.
Ik heb wel bezwaar tegen het bewaren en gebruiken van foto’s en video’s waarop ik mogelijk
te zien ben na mijn afmelding. Wij zullen ons ervoor inspannen om de foto’s en video’s
waarop u te zien bent te verwijderen. Mocht u onverhoopt toch nog foto’s en/of video’s voorbij
zien komen dan vernemen wij dat graag.

Tot slot
Reden voor afmelding/ wil je nog iets kwijt?

Wie weet zien we je nog eens terug bij onze vereniging.
Voor vragen of opmerkingen over je uitschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, mail hiervoor
naar info@scoutinghaarle.nl.
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap
registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van
toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl)
altijd toegang tot je eigen gegevens.
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