*Inschrijving nieuwe KSA jaar*
Gelieve onderstaand strookje volledig in te vullen voor 7 oktober en binnen te brengen op
onderstaand adres:
Elina Pauwels
Gemeentestraat 33
2322 Minderhout
0495 43 07 50
Ook voor verdere vragen en informatie kan u terecht bij bovenstaand adres of op onze site
www.ksaminderhout.be!
Uw inschrijving is helemaal compleet als u €40 (per kind) op volgend rekeningnummer
heeft gestort: BE59 7333 2825 7326
Sinds twee jaar hanteren we een sjaaltjessysteem. Dit is een sjaaltje helemaal in KSA-stijl
en hoort dus bij ons uniform. Dit sjaaltje zal uw kind iedere activiteit moeten dragen. Ieder
nieuw lid dat zich inschrijft en dat geen lid was tijdens het schooljaar 2017-2018, krijgt
gratis een sjaaltje. Natuurlijk moet er niet ieder jaar een nieuw sjaaltje aangekocht worden.
Indien uw kind nog een sjaaltje heeft van vorig jaar, kan dit gewoon behouden worden.
Indien uw kind een
nieuw sjaaltje wilt omdat het verloren is geraakt of kapot is, kan u er een nieuw kopen voor
€3. Deze €3 stort u mee bij het lidgeld!!! Duid op de inschrijving de juiste optie aan.

Inschrijving voor het KSA-jaar 2018-2019 (Gelieve alles in DRUKLETTERS in te
vullen, om zo fouten te voorkomen!)

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

•
•
•

Ik geef wel/geen toestemming dat er foto’s van mijn kind(eren) worden gemaakt
Ik geef wel/geen toestemming dat foto’s gepubliceerd worden op de KSAwebsite en/of sociale media (Facebook, Instagram, Snapchat).
Ik ga wel/niet akkoord met de privacyverklaring van KSA Minderhout (zie
volgende pagina)

Naam kind 1:…………………………………………….

…

Sjaaltje
Ik ben een nieuw lid dus wil graag een gratis sjaaltje.
Ik heb al een sjaaltje van vorig jaar.
Ik heb geen sjaaltje meer van vorig jaar dus wil
graag een nieuw kopen voor €3.

Geboortedatum:………………………………………….
Leeftijdsgroep:……………………………………………
Naam kind 2:……………………………….………

… Sjaaltje
Ik ben een nieuw lid dus wil graag een gratis sjaaltje.
Ik heb al een sjaaltje van vorig jaar.
Ik heb geen sjaaltje meer van vorig jaar dus wil
graag een nieuw kopen voor €3.

Geboortedatum:…………………………………………
Leeftijdsgroep:……………………………………………
Naam kind 3:…………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………
Leeftijdsgroep:……………………………………………

… Sjaaltje
Ik ben een nieuw lid dus wil graag een gratis sjaaltje.
Ik heb al een sjaaltje van vorig jaar.
Ik heb geen sjaaltje meer van vorig jaar dus wil
graag een nieuw kopen voor €3.

Leeftijdsgroepen
1e leerjaar: JORO 1
2e leerjaar: JORO 2
3e leerjaar: JORO 3
4e leerjaar: JORO 4
KSA Minderhout – Schoolstraat 8 – www.ksaminderhout.be
5e leerjaar: JORO 5

Handtekening ouder(s):

KSA Minderhout - School

straat 8 - www.ksaminderhout.be

6e leerjaar: JORO 6
1e middelbaar: KNIM
2e middelbaar: KNIM
3e middelbaar: SJO
4e middelbaar: SJO
>5e middelbaar: leiding0

Privacyverklaring KSA Minderhout
Versie 4-06-2018
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, van de Europese Unie van kracht
gegaan, die een betere richtlijn moet bieden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen.
Als KSA Minderhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u 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:

KSA Minderhout
Schoolstraat 8
2322 Minderhout
ksaminderhout@gmail.com

I. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van leden worden door KSA Minderhout verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KSA Minderhout
Het versturen van brieven, programma’s en uitnodigingen
Contactgegevens worden bijgehouden in het online gegevensbestand ‘DIGIT’
en zijn nodig voor de dagelijkse werking. (bv. verzekering).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
• Opleiding en vorming
• Functie binnen onze organisatie
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we
de gegevens hebben verkregen.

II. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan
de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn
wettelijk vereist of toegestaan is.

III. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We maken gebrui van jouw gegevens in n gecentraliseerde database en het online
gegevensbestand ‘DIGIT’. KSA Nationaal vzw is de verantwoordelij e van dit
bestand. Wanneer hierin gegevens worden gewijzigd of verwijderd, zijn deze ook
definitief gewijzigd of verwijderd.

IV. Wat zijn de rechten op jouw gegevens?
Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of
een kopie ontvangen? Wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Je
laat het ons weten per mail en we luisteren graag naar jouw vraag.
Wijziging privacyverklaring
KSA Minderhout kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website ksaminderhout.be
De privacyverklaring van KSA Minderhout is ook terug te vinden op de website.

