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Vak voorbehouden voor de verantwoordelijke van de activiteit
of afdelingsverantwoordelijke van Jeugd Rode Kruis
Datum ontvangst:

Inschrijvingsfiche Jeugd Rode Kruis
Je wil graag lid worden van Jeugd Rode Kruis Aalter. Daarom vragen we jou om deze inschrijvingsfiche in te
vullen. In deze fiche vragen we enkele gegevens op die belangrijk zijn om op voorhand te weten of om goed
te kunnen reageren wanneer er een ongelukje zou plaatsvinden. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en
wordt enkel ter beschikking gesteld van de verantwoordelijke(n) van Jeugd Rode Kruis Aalter. Wanneer je 16
wordt of je beslist om je uit te schrijven, wordt deze inschrijvingsfiche vernietigd.

IDENTITEIT
Voornaam:

Naam:

Straat:
Nummer:

Bus:

Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:
E-mailadres:
Kalendertje via: Post 

E-mail



CONTACTPERSOON IN GEVAL VAN NOOD
Wie kan er gecontacteerd worden indien dit nodig blijkt?
Contactpersoon 1:
Voornaam:

Naam:

Telefoon/GSM:

Relatie:

Contactpersoon 2:
Voornaam:

Naam:

Telefoon/GSM:

Relatie:
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BEELDMATERIAAL
Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal waar ik op te herkennen ben.
Akkoord 

niet akkoord



We maken foto’s/video’s tijdens activiteiten en het kamp als herinnering maar soms ook om te gebruiken
op onze website en/of sociale media. Ook al geef je toestemming om beeldmateriaal te maken en
gebruiken kan je steeds aangeven dat bepaalde foto’s en/of video’s niet gedeeld mogen worden.

HANDTEKENING

Gelieve de inschrijvingsfiche te lezen, correct en volledig in te vullen en te ondertekenen.
Door het invullen en terugsturen van dit formulier, geef je toestemming aan Jeugd Rode Kruis Aalter om de
gegevens die je in dit formulier invult te verwerken conform de privacyverklaring.
Indien je minderjarig bent, dienen jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd) dit formulier te
ondertekenen.

Datum en handtekening:

(voor minderjarigen: handtekening ouder of voogd)

Bezorg dit formulier terug aan de verantwoordelijke.

Privacyclausule behorende bij inschrijvingsfiche
Jeugd Rode Kruis Aalter zal jouw gegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit
doen zij om de gepaste maatregelen in jouw belang te kunnen nemen in het kader van de activiteit
waaraan je deelneemt. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing,
overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je kan ook steeds je toestemming intrekken.
De gegevens die je via deze inschrijvingsfiche verstrekt, bewaart Jeugd Rode Kruis Aalter tot je 16 jaar
wordt, of wanneer je beslist je uit te schrijven. Nadien vernietigt RKV deze gegevens.
Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Elena Comhaire, Industriepark Noord 22, 9730 Beernem), per email (jeugd@aalter.rodekruis.be) of via telefoon 0479 56 20 15.
Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.

Inschrijvingsfiche Jeugd Rode Kruis Aalter

2/2

