Inschrijvingsformulier DANS (vanaf 2019)
Breng
dit
formulier
volledig
ingevuld
en
Er is schrijfruimte voor alle dansers uit éénzelfde gezin.

ondertekend

mee

bij

jouw

inschrijving.

1. Gegevens DANSER(S)
Naam + voornaam:
Geslacht:

Meisje / jongen

Geboortedatum:

Meisje / jongen

Geboortedatum:

Meisje / jongen

Geboortedatum:

Naam + voornaam:
Geslacht:

Naam + voornaam:
Geslacht:

2. Contactgegevens verantwoordelijke of ouder (of danser indien +18 jaar)
Deze persoon is het aanspreekpunt voor Balance en ontvangt alle informatie over het lidmaatschap
en/of de activiteiten zoals stages, optredens enz.
Naam + voornaam:
O moeder

O vader

O danser +18

O andere:…………………………….

Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
GSM nummer:
E-mail:

Wordt vervolgd aan achterkant

Wil je expliciet dat alle informatie met een 2de ouder of verantwoordelijke gedeeld wordt bezorg dan
hieronder de bijkomende contactgegevens.
Naam + voornaam:
O moeder O vaderO andere: ………………………….…………….

GSM nummer:
E-mail:

BELANGRIJK!
In het kader van de GDPR-wetgeving (privacy) heeft Balance Health Center jouw toestemming nodig om
beeldmateriaal van de ingeschreven danser(s) tijdens de lessen of de activiteiten te maken en
eventueelonline en/of op sociale media te publiceren.
1. Ik geef WEL / GEEN toelating aan Balance Health Center om beeldmateriaal van de ingeschreven
danser(s) te maken.
2. Ik geef WEL / GEEN toelating aan Balance Health Center om beeldmateriaal van de ingeschreven
danser (s) online of op sociale media te publiceren.
Naam + voornaam

Datum

Handtekening

__________________________

________________________

__________________________

De persoonsgegevens worden verwerkt door Balance Health Center,Herentalsesteenweg 85, 2460 Lichtaart
voor ledenbeheer en communicatie in het algemeen en/of van activiteiten met betrekking tot het
lidmaatschap. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens voor bovenstaande doelen verwerken, volstaat het
ons dat mee te delen via info@balancehealthcenter.be. Via dit mailadres kan je ook altijd vragen om jouw
persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Een meer uitgebreid overzicht
van
ons
beleid
op
het
vlak
van
verwerking
van
persoonsgegevens
vind
je
op
(www.balancehealthcenter.be)

Ons huisreglement kan je tevens ook vinden op onze website www.balancehealthcenter.be

