Inschrijfformulier
SNJF/BeterJudo
Basisgegevens conform AVG
Volledige naam
Roepnaam
Adres
Postcode en
woonplaats
Geboortedatum

D

M

J

BSN-nummer

MAN (*)

VROUW (*)

Zelfstandig
Beslissingsbevoegd (*)

NIET zelfstandig
beslissingsbevoegd (*)

Telefoonnummer
Emailadres
Contactpersoon 1
Naam:
Contactpersoon 1 (*)
Relatie tot deelnemer
Contactpersoon 1
Emailadres en telefoon
Contactpersoon 2
Naam:
Contactpersoon 2 (*)
Relatie tot deelnemer
Contactpersoon 2
Emailadres en telefoon

Ouder

Verzorger

Persoonlijk
begeleider

Curator of
Bewindvoerder

Ouder

Verzorger

Persoonlijk
begeleider

Curator of
Bewindvoerder

Ondertekening
Datum:

D

M

J

Ik heb kennis genomen van de toelichting.
Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken
van de gegevens als gedeeld in dit formulier, en
verklaar dat ik de door het SNJF bestuur
bepaalde deelnemersvergoeding tijdig zal
voldoen.

(handtekening indien akkoord)

SNJF/BeterJudo maakt gebruik van fotografie
en video om haar activiteiten vast te leggen.
Deze media wordt gepubliceerd via onze
websites, en wordt ook gebruikt voor promotieen instructiedoeleinden zoals drukwerk,
handleidingen en video.

(handtekening indien akkoord)
Dit gedeelte is alleen bedoeld voor diegenen die
op doordeweekse avonden in de Alphons Laudy
trainen.

Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van
deze media voor de genoemde doelen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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Inschrijfformulier
SNJF/BeterJudo
Toelichting
SNJF/BeterJudo
Dit formulier wordt gebruikt om een deelnemer in te schrijven voor de judolessen van BeterJudo. De
formulieren worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd als deelnemersgegevens. Dit
formulier is alleen inzichtelijk voor bestuur en technisch directeur van SNJF en wordt zo snel mogelijk,
maar uiterlijk vier weken na beëindigen van het lidmaatschap vernietigd.
Waarom moet ik opnieuw een inschrijfformulier invullen?
Dat komt door de veranderde wetgeving. In het kader van de nieuwe GDPR-wetten van de Europese
Unie moeten onze deelnemers expliciet toestemming geven voor het opslaan van gegevens, en voor
het gebruik van foto- en videomateriaal.
Wat als ik geen toestemming geef voor fotografie?
Dan wordt de judoka achteraf verwijderd uit foto’s en video’s, of eventueel onherkenbaar gemaakt (zg.
“blur”). De judoka kan dan ook niet aan groepsfoto’s deelnemen. Er worden echter wel normaal foto’s
gemaakt aangezien het onmogelijk is om tijdens normale lessen of toernooien de betreffende judoka
over te slaan.
Overigens geldt dit alleen voor de foto’s die worden gemaakt in opdracht en met toestemming van
SNJF/BeterJudo- wij hebben geen controle of gezag over mensen die langs de zijlijn foto’s van het
gebeuren op de mat maken.
Waar is het BSN-nummer voor bedoeld?
Stel dat een judoka medisch moet worden behandeld, dan willen we dat dit verzekeringstechnisch
netjes afgehandeld wordt. Aangezien veel mensen regelmatig van verzekering wisselen, is opslag van
het polisnummer niet zinvol- dat verandert immers regelmatig. Op basis van het BSN-nummer kunnen
medisch hulpverleners echter ook de verzekeringsgegevens achterhalen. Het is een
voorzorgsmaatregel, want tijdens toernooien willen we dat judoka altijd hun verzekeringspas
meenemen.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
In onze deelnemersregistratie en boekhouding worden de gegevens onder het kopje “Basisgegevens
conform AVG” opgeslagen.
De emailadressen worden opgeslagen in ons MailChimp systeem. Die gebruiken we om de
contactpersoon op de hoogte te houden van allerlei zaken. Het staat de eigenaar van dat emailadres
uiteraard vrij om zich hiervoor af te melden, maar we raden aan om de categorie MEDEDELINGEN te
allen tijde aan te laten staan.
Elke deelnemer heeft volgens de regelgeving het recht om schriftelijk zijn/haar gegevens op te vragen.
SNJF/BeterJudo heeft volgens diezelfde regels dan 30 dagen de tijd om aan dit verzoek te voldoen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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