A A N S L U I T I N G S F I C H E kinderen
(INVULLEN IN HOOFDLETTERS AUB)

Chi Ryu Aiki-JuJitsu
Honbu Dojo

Naam

traditional martial arts
by Jhonny Bernaschewice

Voornaam
Geb. datum
Seizoen
2020-2021
Geldig vanaf de
aansluitingsdatum tot en met
30 juni 2021

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Leeftijd

Geb. plaats
Straat
Huisnummer

Postcode

Gemeente
Nationaliteit
Bijdrage

Geslacht

Rijksregisternr.

Jaarlijkse bijdrage
kinderen 4-6 jaar

BIJ MINDERJARIGEN IN TE VULLEN
DOOR DE OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

120,00 €
Naam
Moeder
Naam
Vader
Office

E-Mail

Toekomststraat 40
3940 Hechtel-Eksel
Belgium

Telefoon

+32 11 73 17 87
+32 476 076 286

GSM 1

Ondernemingsnummer
0698.464.336

GSM 2

btw-nummer
BE 0698.464.336
btw-vrijstelling kleine
ondernemingen
www.chiryu.be
Bankverbinding
IBAN: BE97 0018 6471 3549
BIC: GEBABEBB

_______________________________________________________
Datum, handtekening
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E T I Q U E T T E omgangsvormen
Het reglement is van toepassing op ieder actieve deelnemer van het CHI RYU AIKIJUJITSU HONBU DOJO. Het werd opgesteld om een goede werking van de dojo te
waarborgen en een aangename sfeer te creëren.
Ieder deelnemer van het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO verklaart zich akkoord
met dit reglement. De etiquette worden u als afzonderlijk document overhandigt en
zijn ook terug te vinden op de website www.chiryu.be/training/etiquette.
Voor akkoord:

_______________________________________________________
Datum, handtekening

P R I V A C Y verwerking van persoonsgegevens
In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming zijn we
verplicht om u over de verwerking van je persoonsgegevens te informeren.
Als CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:
CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO
Toekomststraat 40 – 3940 Hechtel-Eksel
e-mail: info@chiryu.be
De privacyverklaring wordt u als afzonderlijk document overhandigt en is ook terug te
vinden op onze website www.chiryu.be/privacy.
Voor akkoord:

_______________________________________________________
Datum, handtekening

B I J D R A G E lesgeld
Wij vragen u om overschrijving van het lesgeld (120,00 €) op onze bankrekening onder
vermelding van de naam van de deelnemer + lesgeld Seizoen 2019/2020.
Pas nadat we je overschrijving in goede orde op onze rekening hebben ontvangen is
de deelnemer ingeschreven en mag hij/zij deelnemen aan de reguliere lessen
volgens de planning.
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T O E S T E M M I N G gegevensverwerking
UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING VOOR VERDERE DOELEINDEN
De volgende punten vereisen je toestemming:

Chi Ryu Aiki-JuJitsu
Honbu Dojo

☐

(a) Instant-messaging
Ik ben het ermee eens dat het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO ten
behoeve van vereenvoudiging en versnelling van communicatie mij
via instant-messaging kan contacteren. Dit kan bijv. het geval zijn
wanneer lessen gewijzigd of geannuleerd of speciale groepsactiviteiten
georganiseerd worden.

traditional martial arts
by Jhonny Bernaschewice

_______________________________________________________
Datum, handtekening
☐

(b) foto’s en video-opnames
Ik ga ermee akkoord dat het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO of een
door hem in opdracht gegeven persoon foto’s en video’s van mij
maakt, bewaart en verwerkt.
De volgende voorbeelden zijn typische gelegenheden voor het maken,
opslaan of distribueren van foto’s en video-opnames:
Verspreiding van de huidige leerinhoud onder andere deelnemers
van het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO
Documentatie, evaluatie en verbetering van het huidige
prestatieniveau van de deelnemer (bijv. video-opname van
eindexamens en showevenementen)
Creatie van vrij toegankelijke informatieborden in de dojo
Productie van geschenken voor deelnemers, sprekers en helpers
van het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO
Creatie van memorabilia voor vertrekkende deelnemers

_______________________________________________________
Datum, handtekening
☐

(c) verwerking van persoonsgegevens na beëindiging
Ik ben ermee akkoord dat het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO ook
na het einde van de contractuele relatie en na beëindiging van alle
verdere wettelijke grondlagen de bij hem opgeslagen persoonlijke
gegevens om de volgende redenen mag verwerken:
Hervatting van het contact op een later tijdstip of voor het
bijhouden van het resulterende persoonlijk contact (adres en
telefoongegevens)
Doorlopende documentatie in de lijs met examengraden (naam,
voornaam, geb. datum, behaalde examengraad)
Blijvende bewaring van alle resulterende foto- en video-opnamen
Continu gegevensbehoud in statistieken, evaluaties, kronieken

_______________________________________________________
Datum, handtekening
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