Artikel 5: Toestemming foto’s en andere beeldopnames
•

Tijdens KVW kunnen foto’s en andere beeldopnames worden gemaakt waarop uw kind zichtbaar is en die
door KVW worden geplaatst op onze website, Facebookpagina en andere social media (o.a. Twitter). Je
bent daarmee akkoord, maar behoud altijd het recht een foto of beeldopname te laten verwijderen.
Stuur hiervoor een verzoek naar info@kvwtilburgnoord.nl.
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Artikel 6: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

KVW Tilburg Noord verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van kinderen en ouders die tijdens
inschrijving aan ons worden verstrekt om KVW in goede banen te kunnen leiden en omdat wij daartoe
verplicht zijn voor het aanvragen van subsidies.
Voor subsidie aanvragen worden voor- en achternamen, adressen en geboortedata gedeeld met de
Stichting KVW Tilburg en de gemeente Tilburg. Voor facturatie delen we voor- en achternamen en
gezinsnummers met stichting leergeld.
Voor de rest worden er geen gegevens gedeeld met derden of verkocht.
KVW Tilburg Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
KVW Tilburg Noord) tussen zit.
Persoonsgegevens, adresgegevens en contactgegevens van kinderen en hun ouders worden bewaard
totdat kinderen van de basisschool af zijn (gemiddeld tot leeftijd van 13 jaar).
Telefoonnummers zullen alleen gebruikt worden als er vragen zijn over de inschrijving voorafgaand aan
de week, of als er noodgevallen zijn tijdens de week.
Email adressen worden gebruikt voor het doorgeven van belangrijke informatie over KVW. Ze worden
niet gebruikt voor reclame. Er is altijd een mogelijkheid tot uitschrijven.
Betalingsgegevens (iDeal) worden 7 jaar bewaard voor boekhoudkundige doeleinden.
Medische gegevens verzameld tijdens de inschrijving worden aan het einde van ieder jaar verwijderd van
onze database.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KVW Tilburg Noord. Je kan bij ons een verzoek
indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken digitaal naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt deze verzoeken sturen naar info@kvwtilburgnoord.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs.
Maak op deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. KVW Tilburg Noord wil
je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
KVW Tilburg Noord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er sprake is van
misbruik, neem dan contact op via info@kvwtilburgnoord.nl.

Artikel 7: Slotbepalingen
•
•
•

Voor situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van KVW te worden
geraadpleegd.
Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van KVW. Het bestuur kan om
motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
Deelname aan KVW Tilburg Noord geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je ons nog iets anders vertellen?.
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Gegevens van je kind

Voornaam

Achternaam

Artikel 1: Inschrijving
•

Geboortedatum

•

Jongen

Meisje

Straat

•

Huisnr

•
•

Postcode

Woonplaats

•
•

School

Telefoonnummer 1

Contact

Tussenvoegsel

Algemene voorwaarden KVW Tilburg Noord

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Telefoonnummer 2

•
•

E-mail adres

•

Mijn kind wil graag in de groep bij:
Voornaam
Tussenvoegsel

Kinderen uit de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen. Een kind van 5 jaar mag enkel
deelnemen als het in het lopende kalenderjaar 6 jaar wordt.
Inschrijving van een kind is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van
het inschrijfgeld, dan wel overleggen van bevestiging van stichting Leergeld. Het inschrijfgeld wordt
vooraf door KVW bepaald.
Kinderen van 7 jaar of jonger reizen per bus naar externe locaties indien niet op loopafstand. Kinderen
van 8 jaar of ouder dienen te beschikken over een goed werkende fiets voor deze dagen).
KVW heeft het recht uit veiligheidsoverwegingen een maximumaantal deelnemers te hanteren.
Indien je kind medicijnen gebruikt, licht dit dan toe in het opmerkingenveld (online) of op de
achterzijde van het inschrijfformulier (papier).
Bij het inschrijven van de deelnemers worden de kinderen in groepen ingedeeld. Een kind kan vanwege
persoonlijke of medische redenen in een andere groep geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met
het bestuur.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes en vriendinnetjes, mits niet te
laat ingeschreven.

Achternaam

•

Overig

•

Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer. De betaling
dient digitaal te gebeuren via de website (www.kvwtilburgnoord.nl) of contant tijdens de
inschrijfavond.
Indien ouder van deelnemer als vrijwilliger deelneemt, wordt het inschrijfgeld bepaald op 50% van het
inschrijfbedrag. De vrijwilliger dient het volledige inschrijfbedrag te betalen en de helft van het bedrag
wordt door de penningmeester teruggestort.
Indien een bevestiging van stichting Leergeld overlegd wordt, wordt de betaling rechtstreeks met
stichting Leergeld verrekend. Indien de bevestiging van stichting Leergeld niet overlegd kan worden
moet het inschrijfgeld bij de inschrijving voldaan worden en door de deelnemer zelf verrekend worden
met stichting Leergeld.
Indien een kind na inschrijving niet of niet volledig meedoet met KVW, zonder geldige reden, is een
teruggave van betaald inschrijfgeld niet mogelijk.
Kinderen waarvan de ouders leiding zijn bij KVW Tilburg Noord krijgen korting op de inschrijfkosten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
•

Mijn kind heeft een zwemdiploma

Ja

Nee

Mijn kind gebruikt overdag medicijnen
(svp op achterzijde medicijngebruik toelichten)

Ja

Nee

•

Artikel 4: Verzekeringen
•

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier
ga je akkoord met de algemene voorwaarden van
KVW Tilburg Noord.

KVW is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen of
ouders. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden, telefoons e.d. thuis te laten.
KVW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het niet of niet volledig invullen
van het inschrijfformulier.

Handtekening ouder/verzorger

Bij inschrijving verklaren de ouders dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders.

Vervolg: zie ommezijde

