Raadhuisstraat 64
6129 CE Urmond
+31(0) 46 47 47 555
welkom@bieos-omroep.nl

www.bieos-omroep.nl

FORMULIER AANMELDING VRIENDEN VAN BIE OS
Ondergetekende:
Roepnaam:
Achternaam: _________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________
Postcode: ________________
Woonplaats: ____________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________
Bijdrage Vriend van Bie Os:  € 18 per jaar

 Méér dan € 18 per jaar, namelijk: € ___

____________________ ____________________ ___________________
Plaats
Datum
Handtekening
Wij vragen u dit formulier geheel ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop af te
geven of op te sturen naar:
Bie Os
t.a.v. administratie
Raadhuisstraat 64
6129 CE Urmond
U kunt het formulier ook invullen, scannen en per mail doorsturen naar vrienden@bieosomroep.nl.
Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u van ons een welkomstbrief.
Bent u als vriend van Bie Os bij ons ingeschreven zullen wij u regelmatig op de hoogte
houden over speciale activiteiten, acties en wetenswaardigheden via een nieuwsbrief.
Omroep Westelijke Mijnstreek doet haar best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te
gaan, waarbij we ons baseren op privacywetgeving zoals vastgelegd in de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben daartoe de volgende bepalingen
opgenomen. Onder deze bepalingen staan ook een aantal algemene bepalingen die van
toepassing zijn op Vrienden van Bie Os.
Omroep Westelijke Mijnstreek verwerkt de persoonsgegevens, die Vrienden van Bie Os op
het moment van inschrijving hebben doorgegeven, in een database.
Het opslaan van gegevens in een database heeft de volgende redenen: a) bijhouden van
aantallen vrienden, b) bijhouden van financiële administratie, c) genereren van
maandelijkse lijsten van jarige vrienden en d) de mogelijkheid tot het opnemen van contact
indien dit vanwege administratieve redenen noodzakelijk is.


Wijzigingen van persoonsgegevens dienen zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail
doorgegeven te worden.



Vrienden van Bie Os kunnen hun vriendschap te allen tijde opzeggen. Dat kan door
een mail te sturen naar penningmeester@bieos-omroep.nl of door ons hiervan per
post op de hoogte te stellen. Hierbij dient altijd naam en adres te worden vermeld.



Tenzij een verzoek wordt ingediend tot vernietiging van persoonsgegevens, zal
Omroep Westelijke Mijnstreek de gegevens van personen na beëindiging van hun
vriendschap opslaan in een archief. Dit heeft enkel praktische redenen, namelijk om
onduidelijkheden in de administratie te voorkomen. De gegevens zullen dan ook
enkel worden geraadpleegd als daartoe reden ontstaat, en zullen verder nergens
voor worden gebruikt.



Vrienden van Bie Os ontvangen regelmatig de Vrienden Nieuwsbrief. Uitschrijven
voor deze nieuwsbrief kan heel eenvoudig door voor deze optie te kiezen helemaal
onderaan de nieuwsbrief, of door een bericht te sturen naar penningmeester@bieosomroep.nl. In het vervolg zullen dan geen nieuwsbrieven meer worden verstuurd.

