S.V. SPAARNWOUDE
Inschrijfformulier (vrijwillige)medewerkers , Afd. Klaverjassen
Lidmaatschapsovereenkomst
Gegevens (vrijwillige)medewerker
Achternaam + voorl.:

………………………………………………………………………………………………………… M/V

Roepnaam:

…………………………………………………………………….....................................

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………..…………................

Postcode/woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………..…

Mobiel telefoonnummer:

.……………………………………...………….………………..…………………………….……

E-mail:

…………………………………………..……………………........................................

Functie binnen de vereniging: ………………………………………………………………………………………………………..

Privacyverklaring
S.V. Spaarnwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bovenstaande gegevens zullen gebruikt worden
zoals omschreven in de ”Privacyverklaring”, te vinden op de website onder;
http://www.svspaarnwoude.nl/pages/omni/privacybeleid.php .
Als ondertekenaar heb ik daar kennis van genomen en verklaar ik mij hiermee akkoord.

Gedragsregels
Om de kans op misstanden binnen de vereniging te beperken, zoals o.a. sexuele intimidatie bij jeugdleden, heeft S.V. Spaarnwoude
gedragsregels opgesteld, te vinden op de website onder; http://www.svspaarnwoude.nl/pages/omni/normen en
waarden/gedragsregels.php. Als ondertekenaar heb ik daar kennis van genomen en onderschrijf ik deze gedragsregels

Ondergetekende wordt zo mogelijk (vrijwillige)medewerker bij S.V. Spaarnwoude en erkent dat hem/haar na aanstelling een
geheimhouding wordt opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het organisatiebeleid van S.V.
Spaarnwoude alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens haar leden. Ondergetekende verplicht zich dan
ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij S.V. Spaarnwoude bekend
wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Het is ondergetekende dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij S.V. Spaarnwoude als na afloop daarvan op
enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de
uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van S.V. Spaarnwoude en
gelieerde organisaties
Ondergetekende is zich bewust dat hij/zij op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen aansprakelijk gesteld kan
worden voor schadeclaims als gevolg van de overtreding en gehouden is tot betaling van de volledige schadevergoeding te dezer
zake aan S.V. Spaarnwoude.
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en gegevens van andere relaties van S.V.
Spaarnwoude waarvan ondergetekende uit hoofde van zijn/haar functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.
Ondergetekende zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare
informatiedragers die betrekking hebben op verenigingsaangelegenheden van S.V. Spaarnwoude bij het einde van de betrekking bij
de vereniging inleveren.
Formulier retourneren kan via:

Datum:

………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

S.V. Spaarnwoude, afd klaverjassen
p.a. Ed Karman
Queridostraat 25
2024HD Haarlem

Telf: 023-5261542
E-mail: kjvpenningm@svspaarnwoude.nl
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