Blauwhoefseweg 10
Kruiningen
0113-320144

Inschrijfformulier 2019
Cursus: O ABC O AB-compleet O EasySwim O Turbo EasySwim O Snorkelen
O Zwemvaardigheid O Survival O Kleuterzwemmen
(Inschrijven kan vanaf 3 jaar)
Persoonlijke gegevens:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………....................
Adres:………………………………………………………………………………………………….............
Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………

Mobiel:………………………………………………………..

Geboorte datum: …..…..-…..…..-……….
E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………
Zaken met betrekking tot de zwemlessen:
Heeft u voorkeur voor een dag?
O Maandag
O Dinsdag
O Woensdag

O Donderdag

Heeft uw kind op school een continu rooster?

O Ja O Nee

O Vrijdag

O Zaterdag

Reeds eerder zwemles gehad? Zo ja, wat en wanneer? O A O B O C Datum:………………….
In welk zwembad was dit? …………………………………………………………………………………..
Heeft de leerling ook schoolzwemmen? Zo ja, bij welke school?........................................................
Zijn er omstandigheden waardoor de zwemlessen niet regelmatig of optimaal gevolgd kunnen
worden? Zo ja welke? ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ingevuld en aan beide zijden ondertekend inleveren aan de receptie van het zwembad.
Datum inschrijving: ………..-……….-……….
Betaald: € 15,50
Handtekening:

In te vullen door medewerker zwembad:
Startdatum: …………………………………………………………………………………………………………...…
Datum diploma zwemmen: …………………………………………………………………………………………...

Privacybescherming
Met in acht neming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Zwembad ‘Den Inkel’ strikt vertrouwelijk
met de persoonsgegevens van haar zwem leerlingen omgaan. Voor verwerking van de les vorderingen is
dan ook een zo geheten verwerkersovereenkomst aangegaan met de beheerder van het
zwemlesregistratiesysteem, wat betekent dat ook onze gegevens verwerker zich houdt aan de nieuwe
richtlijnen voor uw privacy bescherming.
Persoonlijke gegevens met betrekking tot de gezondheid van de zwem leerling verzamelen wij uitsluitend uit
veiligheidsoverweging, dan wel om met bepaalde aspecten rekening te kunnen houden tijdens de
zwemlessen en voor het eventueel noodzakelijk handelen in noodsituaties. Deze gegevens worden dan ook
uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.
De persoonlijke gegevens die u middels het inschrijfformulier aan Zwembad ‘Den Inkel’ verstrekt, worden
door ons bewaard vanaf het moment van inschrijven tot 12 maanden na het behalen van het laatst behaalde
diploma.
Stichting Zwembad ‘Den Inkel’ laat met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn en gebruikt dit voor
verschillende interne en externe doeleinden. Ook uw zoon / dochter kan op dit materiaal te zien zijn en
natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. Wij plaatsen geen materiaal waardoor een persoon schade zou
kunnen ondervinden en plaatsen geen namen van bezoekers.
Heeft u hier bezwaar tegen? 0 Ja

0 Nee

Hoewel wij alles zullen doen wat mogelijk is om met uw bezwaar rekening te houden, kan het toch voorkomen
dat u of uw kind tegen uw wil op door het zwembad gebruikte beelddragers staan. Geef dit dan alstublieft
door, zodat wij deze beelden zo snel mogelijk kunnen weghalen!
Door ondertekening van deze privacy bescherming gaat u akkoord met het verwerken van de
persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
Voor alle inschrijvingen voor personen, jonger dan 16 jaar, is ondertekening van deze privacy
bescherming door een wettelijk vertegenwoordiger verplicht.

Naam: ………………………………………………………………………………………………
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:
Datum: ………..-……….-……….

