Inschrijfformulier KVW Wouw 2019 Wouwlantis

Inschrijfformulier KVW Wouw 2019 Wouwlantis

Naam:…………………………………………………….…
Adres:……………………………………………….………
Postcode:………… Woonplaats:…………………………
Telefoon:…………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………
Zit in groep:.………. Gaat naar groep:………….………..
School:………………………………………………………
Huisarts:………………………….. Tel.nr.:………….…….
Allergieën:…………………………………………….……
Medicijngebruik:………………………………………..…..
Zwemdiploma:………………………………………..…….
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Huisarts:………………………….. Tel.nr.:………….…….
Allergieën:…………………………………………….……
Medicijngebruik:………………………………………..…..
Zwemdiploma:………………………………………..…….

E-mail:………………………………………………..……..

E-mail:………………………………………………..……..

0 € 40,= per deelnemer zonder kamp
0 € 50,= per deelnemer met kamp (naar gr. 7, 8 of brugklas)

0 € 40,= per deelnemer zonder kamp
0 € 50,= per deelnemer met kamp (naar gr. 7, 8 of brugklas)

Dit inschrijfformulier kan (inclusief inschrijfgeld) ingeleverd
worden op de inschrijfdag op vrijdag 28 juni van 15.00 tot
17.00 uur in de Geerhoek of bij Dianne & Arno Melis,
Doeldreef 25 te Wouw.
Voor deelnemers die in de week zelf ingeschreven
worden, wordt € 5,00 extra in rekening gebracht.
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Voor info: www.kvw-wouw.nl, Facebookpagina van KVW
Wouw of 06-34143849 (Manon)
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Z.o.z. voor regelgeving omtrent privacywetgeving.

Z.o.z. voor regelgeving omtrent privacywetgeving.

Datum:………….......

Datum:………….......

Handtekening ouders:…………………………..

Handtekening ouders:…………………………..

Privacywetgeving

Privacywetgeving

Zoals bij u ongetwijfeld bekend is, is er in mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van
personen in een bestand bewaren. Ook een kleine organisatie zoals KVW Wouw is
verplicht om rekening te houden met deze AVG. Middels dit inschrijfformulier brengen
wij u op de hoogte van het volgende:
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Het inschrijfformulier (met daarop persoonsgegevens) van uw kind wordt tot
en met KVW-zaterdag (10-8-2018) enkel op papier bewaard en hierna
vernietigd. De persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang, met name
in geval van nood (denk aan telefoonnummer van ouders of informatie over
zwemdiploma’s). Wij zijn dan ook genoodzaakt om deze informatie
voorafgaand aan KVW te verzamelen en tijdens de KVW-week paraat te
hebben.
De verzameling van inschrijfformulieren is alleen beschikbaar voor de huidige
leiding van KVW. Zij hebben toegang tot de volledige informatie en zullen hier
naar eer en geweten mee omgaan. Alleen in geval van noodzaak wordt deze
informatie gebruikt.
Al vele jaren worden er tijdens KVW talloze prachtige foto’s gemaakt die
vervolgens snel op onze website verschijnen. Ouders en kinderen kunnen
(na)genieten van de gezellige KVW-dagen. Graag zouden wij deze foto’s ook
dit jaar maken en publiceren op de website.
De foto’s op onze website blijven na KVW één maand beschikbaar en worden
daarna verwijderd van de website. Daarbij maken wij als leiding de afspraak
om geen foto’s van kinderen te publiceren op andere sociale media.
Daarnaast zouden we graag met videomateriaal een KVW-aftermovie willen
maken. Ook deze blijft één maand beschikbaar op onze website met een link
naar Facebook.

Om bovenstaande zaken ongewijzigd door te laten gaan, hanteren wij de volgende
regel:
Bij ondertekening van het inschrijfformulier en deelname aan KVW Wouw 2019
gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde zaken (verzamelen en
bewaren van persoonsgegevens en maken en publiceren van foto’s en een
aftermovie (allen voor een beperkte periode)).
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