Aanmeldingsformulier
Voetbal
Dit formulier invullen op de computer, uitprinten
en ondertekend opsturen, voorzien van pasfoto, naar:
Sophia Aberson
sophia.aberson@gmail.com

Pasfoto
Elinnummer
Kledingnummer
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Privé-adres
Postcode en woonplaats
Privé-emailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer privé
IBAN-Bank/gironummer
Legitimatiesoort:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

hier bevestigen

(alleen korpsleden)
(alleen korpsleden)

Geboorteplaats:
(alleen niet-korpsleden)
Leg.nr:

Personeelsleden Politie Haaglanden:
Ik wil graag lid worden/ben reeds lid van de HPSV en ga akkoord met de inhouding van de contributie
van mijn salaris via bovenstaand Elinnummer.
Voortzetten lidmaatschap Uitgetreden Personeelsleden Politie Haaglanden:
Ik wil graag lid blijven van de HPSV en ga akkoord met de inhouding van de contributie via
automatische incasso van mijn bovenvermeld bankrekeningnummer.
Familieleden personeel Politie Haaglanden
Ik wil graag lid worden van de HPSV en verzoek U mijn contributie in te houden via het korpslid
met elinnummer
en kledingnummer
Dit korpslid ondertekent dit formulier met mij.
Buitenleden (introducés)
Ik wil graag lid worden van de HPSV en machtig HPSV om de contributie van bovenstaand
bankrekeningnummer te incasseren.
Ik geef mij op voor de volgende afdeling(en)
1.
Voetbal veld/zaal (weghalen wat niet van toepassing is)
1.

Ik ben reeds lid van de volgende afdeling(en):

(

)

(

)

Datum:

Handtekening

Handtekening betalend korpslid (zie boven)

Privacy Statement AVG
Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier komt er tussen de betrokkene en de HPSV een overeenkomst tot stand
in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Op basis hiervan is de HPSV gerechtigd de verzamelde en verkregen persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt dus voor zowel
de algemene als de eventueel verstrekte bijzondere persoonsgegevens, mits de persoonsgegevens alleen worden verwerkt
voor de doeleinden zoals in het protocol AVG HPSV zijn beschreven. Dit betekent dat de HPSV de persoonsgegevens in de
eerste plaats verzamelt, verkrijgt en verwerkt in verband met het voeren van een efficiënte en effectieve (leden)administratie,
de contributie-inning en het kunnen aanbieden van informatie en het organiseren van (sociale) activiteiten.
De betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt of bewerkt worden heeft het recht op inzage in en afschrift van de
persoonsgegevens, het recht op correctie van de persoonsgegevens en het recht om een verzoek tot het verwijderen van de
persoonsgegevens in te dienen.
Het protocol AVG HPSV is te vinden en in te zien op de Agora-intranetsite van HPSV.
Indien u geen toegang heeft tot deze site kunt u het protocol opvragen via de mailbox van HPSV: HPSV@haaglanden.politie.nl

