Rengerslaan 10
8917 DD, Leeuwarden, Nederland
Info@svmagiso.nl
www.svmagiso.nl

Inschrijfformulier Sv Magiso
Hiermee schrijf jij je in bij Studievereniging Magistri Sociales. Dit is de studievereniging voor de leraar
opleidingen aardrijskunde, economie, geschiedenis, gezondheidszorg & welzijn en maatschappijleer.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 15,- per collegejaar. Als studievereniging organiseren
wij zowel formele als informele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het doel van de
studievereniging. Het doel van de studievereniging is het bevorderen van kennis en het uitwisselen van
informatie tussen studenten, docenten en professionals. Het lidmaatschap is jaarlijks op te zeggen. Dit
dient te gebeuren voor het einde van een boekjaar.
SEPA MACHTIGING S.V. MAGISTRI SOCIALES
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan (A) Studievereniging Magistri Sociales
(Incassant ID: NL 12ZZZ666302900000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om
een bedrag van je rekening af te schrijven en (B) je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging Magistri Sociales. Als je het niet eens
bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Land:

Studentnummer:
Telefoonnummer:
Studierichting:

Jaar aanvang studie:

IBAN:
BIC*:
Plaats:

Datum:

☐ Ja, ik ga akkoord met het privacybeleid z.o.z.
☐ Ja, ik geef toestemming om op de hoogte gehouden te worden van komende evenementen in een ‘stille’ groepsapp.
☐ Ja, ik geef toestemming om in de ‘gezellige’ groepsapp toegevoegd te worden.

Handtekening:
*Een BIC is alleen vereist voor een IBAN welke niet begint met ‘NL’

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Uw privacy is voor Studievereniging Magistri Sociales van groot belang. Wij houden ons dan ook aan
de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit
privacybeleid legt uit wat Studievereniging Magistri Sociales doet met de informatie die het over u te
weten komt. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Studievereniging Magistri Sociales.
U dient zich bewust te zijn dat Studievereniging Magistri Sociales niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere bronnen.

Inschrijving Studievereniging Magistri Sociales
U kunt zich inschrijven via een inschrijfformulier of op de website www.svmagiso.nl, waarbij wij uw
persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres,
telefoonnummer, betalingsgegevens en NHL Stenden hogeschool Studiekeuze, studentnummer, emailadres, geboortedatum, NAW-gegevens en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren
deze informatie tot zes maanden nadat u het lidmaatschap heeft opgezegd en zeven jaar daarna (dat is
de wettelijke bewaarplicht).

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen we naar uw persoonsgegevens die in de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt
het mogelijk uw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen
op een beveiligde server van Studievereniging Magistri Sociales of die van een derde partij. We zullen
in geen geval deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen, activiteiten, nieuwe producten of diensten. Dit
doen
wij
uitsluitend
per
e-mail,
via
sociale
media
of
per
telefoon.
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame en u kunt ons blokkeren. U kunt dit ook
aangeven als u wordt gebeld. Via een e-mail naar info@svmagiso.nl kunt u bezwaar maken.

Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld
worden. Onze bestuursleden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u contact met ons opnemen met overige
vragen.
Studievereniging Magistri Sociales
Rengerslaan 10
8917DD Leeuwarden
info@svmagiso.nl

