Aanmeldingsformulier
voor lidmaatschap van de
BIZ Vereniging Ondernemers Maaldrift
Bedrijfsnaam:
Voorletters en achternaam:
Voornaam:
Geslacht:

man/ vrouw

Functie:
Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Postadres (indien afwijkend):
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres algemeen:
E-mailadres rechtstreeks:
Adres website:
Eigenaar bedrijfsruimte:

Ja / Nee, dat is …………………………….

Ja, ik meld me aan als lid van de BIZ Vereniging Ondernemers Maaldrift!

Datum:

Handtekening:

Graag zo volledig mogelijk ingevuld retourneren:
E-mail
: info@vo-maaldrift.nl
Post:
: BIZ VOM, Marineweg 5, 2241 TX WASSENAAR

Toestemmingsformulier voor de verwerking persoonsgegevens
Middels het inschrijfformulier van de BIZ Vereniging Ondernemers Maaldrift (VOM), hierna ook: “de
Vereniging”, geeft u aan dat uw organisatie lid wilt worden van de vereniging. Om het lidmaatschap te
registreren en daaraan uitvoering te geven en/of u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten
van de Vereniging, dienen uw persoonsgegevens te worden verwerkt. Met dit formulier geeft u
automatisch toestemming aan (het secretariaat van) de Vereniging om de persoonsgegevens op het
inschrijfformulier over u te verwerken:
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen worden verwerkt:
o het registreren van het lidmaatschap;
o het afhandelen van de contributie (indien de Vereniging gebruik maakt van een accountantskantoor
dat zorgdraagt voor de facturatie, worden uw gegevens met deze partij gedeeld);
o het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
o het versturen van uitnodigingen voor evenementen/bijeenkomsten;
o om contact te kunnen opnemen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (ook de
Parkmanager die werkzaam is voor de Vereniging, valt hieronder);
o het opvragen van specifieke informatie bij de ondernemingen (vraagbundeling: waaraan hebben de
ondernemingen behoefte, wat voor ondersteuning kan de Vereniging verder bieden).
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het feit dat u zich heeft ingeschreven als lid.
Verstrekking aan derden
De Vereniging verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van
het doel van de verwerking. Denk aan externe leveranciers voor bijvoorbeeld kantoorautomatisering en
parkmanagement. De Vereniging kan voorts een activiteit organiseren met hulp van een andere partij,
zoals een evenementen- en/of communicatiebureau. In dat geval worden de relevante contactgegevens
alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.
Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van de Vereniging wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De Vereniging deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden.
Bewaren
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor
de verwerking noodzakelijk was. Dit betekent dat als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, de
gegevens niet meer zullen worden geregistreerd dan wel zullen worden verwijderd.
Ten aanzien van het lidmaatschap geldt dat zolang het lidmaatschap voortduurt, de gegevens zullen
worden bewaard. Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.
Uw toestemming
Door u aan te melden als lid van de vereniging, geeft u toestemming voor het opslaan van uw
persoonsgegevens. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is
beschreven. Uw toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven doelen. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen zal opnieuw om toestemming worden gevraagd.
Als u uw toestemming op enig moment (gedeeltelijk) intrekt, kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor de
dienstverlening en informatiestromen van de Vereniging. U zult daar alsdan over worden geïnformeerd.

