A.S.V. Prometheus
Postbus 439
2300 AK Leiden
bestuur@asvprometheus.nl

Inschrijfformulier
Ondergetekende geeft zich bij dezen tot wederopzegging op als lid van Algemene
Studentenvereniging Prometheus en verklaart:
1.

2.
3.
4.

het opzeggen van zijn/haar/hun lidmaatschap per een volgend contributiejaar vóór 15 augustus, ten minste
twee weken voor het einde van het verenigingsjaar, schriftelijk kenbaar te zullen maken aan de ab-actis van
de vereniging;
het als contributie vastgestelde bedrag te voldoen ieder jaar dat hij/zij ingeschreven staat als lid van A.S.V.
Prometheus op IBAN: NL31 INGB 0005165100 t.n.v. Prometheus Leiden;
adreswijzigingen direct schriftelijk door te geven aan de ab-actis van de vereniging;
zich te zullen houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van A.S.V. Prometheus, welke te
verkrijgen zijn bij het bestuur.
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:
Geboortedatum:

/

/

Studie(s):

WO / HBO / MBO

Studiefase: BA / MA / anders, nl:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Voor noodgevallen: ouder of ander contactpersoon, nl:
Telefoonnummer:
Ik wil graag deelnemen aan de digitale kennismakingsdag op 25 augustus 2020
ja / nee
Ik wil het verenigingsblad, de Pyros, als volgt ontvangen:
alleen digitaal / digitaal en op papier
Speciaal voor leden van studentenverenigingen is, in samenwerking met de Gemeente Leiden en Leiden
Marketing, &Cultuur ontwikkeld. Verenigingsleden zijn automatisch lid en ontvangen interessante
kortingen voor festivals, culturele evenementen, musea en veel meer! Om je van deze kortingen op de hoogte
te kunnen houden, worden je gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, studie)
doorgegeven aan de &Cultuur-redactie van Leiden Marketing.
Ik wil graag kortingen ontvangen op festivals, culturele evenementen, musea en meer via de &Cultuurkaart
en ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens door de &Cultuur-redactie Leiden Marketing.
ja / nee
Ik geef hierbij het bestuur van A.S.V. Prometheus toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken
zoals beschreven in het privacybeleid van A.S.V. Prometheus.
Zijn er nog medische bijzonderheden die we over je moeten weten?

,

/

Handtekening nieuw lid:

/
Namens het bestuur:
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Privacybeleid A.S.V. Prometheus
Opgesteld door bestuur Parcival, mei 2018.
Aangepast door bestuur Xenia, augustus 2020
Persoonsgegevens zullen worden behandeld conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 geldt. De persoonsgegevens zullen door het
bestuur verwerkt en bewaard worden tot het moment van uitschrijving. Hierna zullen de
gegevens tijdig gewist worden conform de regeling van de AVG. De ondergetekende heeft
het recht om verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens door het bestuur van A.S.V.
Prometheus in te trekken, zij het zonder terugstorting van betaalde contributie of opheffing
van bestaande schulden. Verder heeft de ondertekende het recht om op eigen verzoek
zijn/haar/hun bewaarde gegevens in te zien.
Gegevens worden door het bestuur van A.S.V. Prometheus gebruikt om:
• Contact op te nemen met leden/informeren over activiteiten, commissies of andere
zaken.
• Contact op te nemen met leden met betrekking tot de jaarlijkse buitenlandreis,
weekendjes, het kamp (wat betreft e-mail en telefoonnummer) of andere
verenigingsactiviteiten.
• Leden te informeren over het programma van de vereniging via de weekmail en het
maandprogramma.
• Rekening te houden met allergieën of andere noodzakelijkheden tijdens het
organiseren van activiteiten.
• De jaarlijkse almanak, activiteitenboekjes en het verenigingsblad de Pyros op te
stellen.
• Leden in staat te stellen contact met elkaar op te nemen.
• De jaarlijkse contributie en betalingen voor activiteiten te kunnen uitvoeren.
Derden:
• IBAN en naam worden gedeeld met het incassoprogramma SepaDirect, het
boekhoudsysteem E-Boekhouden en de bank ING.
• De e-mailadressen worden gedeeld met de mailprogramma’s MailChimp,
emailforward.mx en GMail.
Foto’s:
• Foto’s worden gedeeld met Google Photos, Google Drive en Facebook. De
Facebookpagina’s zijn voor leden toegankelijk.
• Voor externe publicatie van foto’s wordt altijd toestemming gevraagd aan de maker
en de personen op de foto’s.
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