Stichting Ruilhandel Oosterhout
!

Inschrijving
* Verplichte velden
Voornaam*:..............................................................................................................................................
Tussenvoegsel:........................................................................................................................................
Achternaam*:...........................................................................................................................................
Telefoon*: .................................................................................................................................................
E-mailadres*: ...........................................................................................................................................
Vul de volgende gegevens in als je geen e-mailadres hebt?
Straat en huisnummer: ............................................................................................................................
Postcode & Plaats: ..................................................................................................................................
Ik ga er mee akkoord dat deze gegevens opgeslagen worden in Gmail ten behoeve van de communicatie.
Ik heb kennisgenomen van het privacybeleid van Stichting Ruilhandel Oosterhout en ga daarmee akkoord.

Voor akkoord
Datum*: ....................................................................................................................................................
Ondertekening*:
.................................................................................................................................................................

Machtiging deelnamekosten
De contributie bedraagt € 5,00 per half jaar en wordt uitsluitend per automatische incasso geïnd.°
Vul hieronder je bankgegevens in:
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan Stichting Ruilhandel Oosterhout om maximaal 2x per
jaar de deelnamekosten af te schrijven
van rekeningnummer (IBAN) * : ..............................................................................................................
Op naam van * :.................................................................. plaats: ..........................................................

Voor akkoord
Datum*: ....................................................................................................................................................
Ondertekening*:
.................................................................................................................................................................

□ Ik kan of wil geen machtiging afgeven. (De penningmeester neemt contact met je op over de betalingswijze.)

Door ondertekening ga je akkoord met het huishoudelijke reglement en het privacybeleid
te downloaden op www.ruilhandeloosterhout.nl of op te vragen via 0640290832
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Stichting Ruilhandel Oosterhout

Inschrijving
Je kunt deze inschrijving ondertekenen en daarna afgeven of sturen naar onze penningmeester René Riksen:
Stichting Ruilhandel Oosterhout
Bouwlingstraat 16, 4901 KG Oosterhout
Of afgeven op een ontmoetingavond. Kijk voor de data op www.ruilhandeloosterhout.nl of bel naar 0640290832.

Samenvatting privacybeleid
Stichting Ruilhandel Oosterhout staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
51878909. De stichting is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar
deelnemers. De stichting respecteert de privacy van haar deelnemers.
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts voor:
A. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de stichting gebruikelijk zijn;
B. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;
C. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website;
D. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften alsmede andere activiteiten van intern beheer;
E. het behandelen van geschillen.
Gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij plaatsen in hun profiel. Het profiel is alleen zichtbaar
voor geregistreerde deelnemers.
Je kunt het gehele privacybeleid downloaden vanaf www.ruilhandeloosterhout.nl onder ‘formulieren’.
Meer informatie
Mail voor meer informatie naar ruilhandeloosterhout@gmail.com of bel: 06.40.29.08.32

Door ondertekening ga je akkoord met het huishoudelijke reglement en het privacybeleid
te downloaden op www.ruilhandeloosterhout.nl of op te vragen via 0640290832

