Mutatieformulier Ruiters
Op je persoonsgegevens is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Wij
en jij zijn dus verplicht om de inschrijfgegevens van de ruiter actueel te houden. Heb
je wijzigingen van de door jou ingeschreven persoon of van jezelf, dan kun je deze
via dit mutatie formulier laten wijzigen door de penningmeester.

Gegevens ruiter
Vul hieronder de wijzigingen in de persoonlijke gegevens in.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Nederland

Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres*:

Geboortedatum*:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de gewijzigde contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de gewijzigde contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
Alleen personen die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het instructieteam en het
secretariaat) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

Je gegevens worden door SPGH met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de
inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op
www.spghardenberg.nl vind je het Privacy Statement van SPGH

Wijzigingen gegevens omtrent de beperking:
Beperking(en)/ aandoening(en)*

Rolstoel gebonden (zo ja is er een sta functie):

Fysiotherapie (zo ja is overleg gewenst):

Communicatie:
manier waarop:
niveau:
Lezen/schrijven:

Sociaal gedrag: (evt. bijzonder gedrag):

Medicijngebruik: (wordt hierdoor het reactievermogen
beïnvloed)

Epilepsie (zo ja welke vorm, hoe te handelen etc.):

Gehoor / zicht:

Overige bijzonderheden:

Wijzigingen betalingsgegevens Ruiter
Wijzigingen in bankgegevens kunt u hier vermelden.
IBAN-nummer:

Ten name van:

Handtekening:

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van
onze stichting. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.
Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Tot slot
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor je mutatie!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de penningmeester,
Albert Veldhuizen tel.0624835615

Het ondertekende formulier graag mailen naar de penningmeester
penningmeester@spghardenberg.nl of per post sturen naar Penningmeester SPGH e.o.
Havenweg 56 7772AG Hardenberg

