	
  

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO
PRIVACYVERKLARING VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI
Gegevens
opdrachtgever
Op 25 mei
2018 wordt
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle
Naam:

________________________________

lidstatenVoorletters:
van de Europese Unie.
Deze AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
________________________________
Adres:
________________________________
Postcode & woonplaats:
________________________________
________________________________
verbandTelefoon/mobiel:
met de verwerking van
hun gegevens’ te waarborgen en anderzijds ‘het
E-mailadres:
________________________________
persoonsgegevens
binnen de Europese
Unie’ te regelen. De VNK voldoet aan de
Geboortedatum:
________________________________
Rekeningnummer
IBAN: ________________________________
de verwerking
van persoonsgegevens
stelt.
Rekening op naam van:
________________________________

in Nederland. Het doel van de AVG is enerzijds om ‘de bescherming van natuurlijke personen in
vrije verkeer van
eisen die de AVG aan

Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK)
Om haarGegevens
functieincassant:
als beroepsvereniging
te kunnen uitoefenen is het voor de VNK essentieel om haar
Bedrag:

€30,- / €23,- (doorhalen wat niet van toepassing is)*

jaarlijkse
contributie
lidmaatschap
leden teBetreft:
kunnen bereikenMACHTIGINGSFORMULIER
en de
behoeften
te kennen
die bij haar ledenINCASSO
bestaan. Vanwege dit belang is
AUTOMATISCHE
* Het gereduceerde tarief van €23,- geldt voor studenten, gepensioneerden en leden zonder betaalde baan

het conform de AVG gerechtvaardigd dat ze persoonsgegevens van haar leden verzamelt, verwerkt en
Gegevens opdrachtgever

bedrag wordt afgeschreven op
de laatste
werkdag van
de maand
maart.
bewaart.Het
Deze
worden
vrijwillig
door
de leden
van de VNK aan de vereniging
Naam:persoonsgegevens
________________________________
Voorletters:

________________________________

gegeven.Hierbij
machtig ik, tot wederopzegging,
de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK) tot jaarlijkse
Adres:
________________________________
automatische
van de verschuldigde
contributie. De automatische incasso wordt van kracht met de
Postcode & incasso
woonplaats:
________________________________
ondertekening
van dit formulier
door de ondertekeningbevoegde.
Telefoon/mobiel:
________________________________

Als een lidE-mailadres:
de VNK geen toestemming
geeft deze gegevens te verwerken, acht de VNK het niet mogelijk
________________________________
Plaats: ______________________

Datum: ___________________

Geboortedatum:
haar functie
als vereniging voor________________________________
dit lid naar behoren te kunnen uitoefenen. Ten behoeve van een
Rekeningnummer
IBAN: ________________________________
Handtekening:
_______________________________________
Rekening
naam
van:
________________________________
lidmaatschap
steltopde
VNK
een lid
om die reden verplicht persoonsgegevens

aan de VNK te

verstrekken.
Gegevens incassant:

Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK)
Dit formulier sturen aan:
Bedrag:
€30,- / €23,- (doorhalen wat niet van toepassing is)*
Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici
Betreft:
jaarlijkse contributie lidmaatschap
Postbus 90418
Het bestuur
van
de VNKtarief
is verantwoordelijk
voor de
verwerking
* Het
gereduceerde
van €23,- geldt voor studenten,
gepensioneerden
en van
leden deze
zondergegevens.
betaalde baanDe
2509 LK Den Haag
secretariaat@kunsthistorici.nl
persoonsgegevens
van haar leden worden door de VNK op een zorgvuldige en veilige manier
Het bedrag wordt afgeschreven op de laatste werkdag van de maand maart.

verzameld, verwerkt en bewaard. Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van Banster en
Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK) tot jaarlijkse

de nieuwsbrieven
via MailChimp.
verwerkenincasso
op verzoek
van
de VNK
Belangrijk
voorworden
u: incassoverstuurd
automatische
van de verschuldigde
contributie. Zij
De automatische
wordt van
kracht
met dede
- Met
het ondertekenen
vanformulier
de machtigingskaart
geeft de opdrachtgever toestemming om jaarlijks een bedrag van €30,ondertekening
van dit
door de ondertekeningbevoegde.

persoonsgegevens
van onze
leden.af Met
deze
organisaties hebben wij overeenkomsten gesloten waarin
/ €23,- van zijn/haar
bankrekening
te laten
schrijven.
- UPlaats:
machtigt
de VNK om het bedrag af te schrijvenDatum:
totdat u___________________
de machtiging schriftelijk (of per e-mail) intrekt.
______________________
zij worden
verplicht
om alle verplichtingen van
dezelf
AVG
na te leven. De cookies op onze website worden
- Wanneer u achteraf niet akkoord gaat met deze incasso, geldt er een weigeringstermijn van 56 dagen vanaf de datum

Handtekening: _______________________________________

afschrijving.
incasso
kunnen
worden teruggeboekt
indienstatistieken
binnen de weigeringstermijn
beheerdvan
door
GoogleAutomatische
Analytics.
Dezebedragen
cookies
gebruiken
wij om web
bij te houden. Deze
schriftelijk bezwaar gemaakt wordt tegen de incasso.
informatie
niet herleid
de individuele
bezoeker.
Daarom
mogen
- Metwordt
het ondertekenen
van de naar
machtiging
gaat u akkoord met
de regels van
het machtigen.

deze zonder voorafgaande

Dit formulier sturen aan:
toestemming worden geplaatst. De VNK en genoemde verwerkersorganisaties zijn gehouden de
Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici
N.B.
Betaalt
liever
Dan komen
er €3,50
en op basis van
Postbus
90418
persoonsgegevens
nietute
delenper
metacceptgiro?
of door te verkopen
aan derden.
DeverzendVNK neemt
2509
LK
Den
Haag
administratiekosten bovenop de contributie
door haar secretariaat@kunsthistorici.nl
verwerkte persoonsgegevens geen geautomatiseerde beslissingen.

de

Elk lid heeft
het recht op inzage, correctie en verwijdering van haar persoonsgegevens. Elk lid heeft het
Belangrijk voor u:
- Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om jaarlijks een bedrag van €30,recht om haar
toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Persoonsgegevens worden
/ €23,- van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven.

- U machtigt
de het
VNK beëindigen
om het bedrag afvan
te schrijven
totdat u zelf de machtiging
schriftelijk
(of lid
per e-mail)
intrekt.
direct verwijderd
bij
het lidmaatschap
of wanneer
een
daar expliciet
om vraagt.

Dit

- Wanneer u achteraf niet akkoord gaat met deze incasso, geldt er een weigeringstermijn van 56 dagen vanaf de datum
van afschrijving. Automatische incasso bedragen kunnen worden teruggeboekt indien binnen de weigeringstermijn
schriftelijk bezwaar gemaakt wordt tegen de incasso.
privacybeleid
kan worden
gewijzigd.
Wijzigingen
via
website van de VNK bekend
- Met het ondertekenen
van de
machtiging gaat
u akkoord metworden
de regels van
hetde
machtigen.

gemaakt. Vragen over uw eigen persoonsgegevens of over het privacybeleid van de VNK kunt u richten
N.B. Betaalt u liever per acceptgiro? Dan komen er €3,50 verzend- en
aan secretariaat@kunsthistorici.nl.
administratiekosten bovenop de contributie

	
  

