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A A N M E L D I N G   A L S  L I D  V A N :  P V U N I P E R 
 

FORMULIER EN  MACHTIGING M.B.T. PENNINGMEESTER EN AVG 
    
* Moet worden ingevuld    
    

*Hr. / Mevr. 
 Formulier printen, 

invullen en opsturen naar: 
Personeelsvereniging 

Uniper 
Antwoordnummer: 90150 

3009 VB Rotterdam 

*Voorletter(s 
 

*Achternaam 
 

*Adres 
 

*Postcode 
 

*Woonplaats 
 

Geboortedatum  
 

*Telefoonnummer 
   

*Mobiel 
   

*E-mailadres 
  

    
M A C H T I G I N G 

    
Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester de verschuldigde contributiekosten af te schrijven van: 

*IBAN-rekeningnummer: 
  

 
Hij / zij is zich ervan bewust dat hij / zij het recht heeft om binnen 30 dagen na afboeking van de contributie deze 
afschrijving ongedaan kan maken, zonder opgave van redenen. 
    
X aankruisen wat van toepassing is:   
    

X 
voor medewerkers in actieve dienst van Uniper en/of haar rechtsvoorgangers,  
tot wederopzegging, maandelijks de contributie van zijn salarisrekening af te schrijven. 
De contributie bedraagt € 2,00 per maand en is geldig voor het lid inclusief zijn of haar partner. 

    

X 
voor de niet meer in actieve dienst zijnde medewerkers van Uniper en/of haar rechtsvoorgangers, 
tot wederopzegging, de contributie 1 x per jaar van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 
De contributie bedraagt € 24,00 per jaar en is geldig voor het lid inclusief zijn of haar partner. 

    

X 
voor de in dienst zijnde gedetacheerde medewerkers van Uniper, en/of haar rechtsvoorgangers, 
tot wederopzegging, de contributie 1 x per jaar van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 

    
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

    
Hij / zij is zich ervan bewust dat hij / zij door aanmelding als lid bij de personeelsvereniging Uniper,  
akkoord gaat met het register AVG zoals opgesteld door de personeelsvereniging.  
Bij ‘niet akkoord gaan’ m.b.t. dit register kunt contact opnemen met het secretariaat van de PV Uniper. 
Zie adres bovenaan dit formulier. 
    
    

Datum:  Plaats:  

    

Handtekening:    

 
 

   

Als informatie is het register AVG van de PV Uniper op pagina 2 toegevoegd. 
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REGISTER AVG PV UNIPER 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze AVG regelt wat er 
allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy. Wij als PV 
verwerken ook persoonsgegevens van onze leden, bijvoorbeeld voor het uitsturen van uitnodigingen voor 
vergaderingen, voor de maandelijkse incasso van de PV-bijdrage, etc.  

Het bestuur van de PV Uniper brengt u daarom op de hoogte van het volgende: 
  
- De persoonlijke gegevens die de PV t.b.v. de activiteiten en het lidmaatschap beheerd zijn: 
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap nummer en 
bankrekeningnummer. Dit zal als 1 digitaal Excel bestand bewaard/beheerd worden door de heer Cor van der 
Meulen, bestuurslid van uw PV. Deze gegevens worden door de leden zelf aan de PV verschaft bij inschrijving en 
de leden stellen de PV zelf op de hoogte van eventuele wijzigingen. De ledenlijst wordt regelmatig gemuteerd, 
oude versies zullen vernietigd worden.  
Daarnaast bezit het security center van Uniper op de locatie Maasvlakte een lijst met namen en lidmaatschap 
nummers van de leden t.b.v. de auto hobbyclub.  
 
- De gegevens zullen enkel door de PV worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt, daarnaast verklaart 
de PV de gegevens,  

- juist en nauwkeurig bij te houden en correcties of verzoeken tot verwijdering door te voeren. 
(bij opzegging van het lidmaatschap)  

- zorg te dragen voor goede beveiligen van de gegevens. 
- op verzoek inzage te verlenen in de eigen opgeslagen gegevens. 
- de gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

 
- E-mail berichten aan de leden zullen alleen nog via een ‘BCC’ verzonden worden.  
 
- Lichamelijke gebreken van leden waar tijdens activiteiten van de PV rekening gehouden mee moet/kan worden, 
zullen alleen bij het dagelijks bestuur van de PV bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld als de leden 
dit zelf wensen.  
 
Met uw lidmaatschap aan de PV gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de PV zoals hierboven 
beschreven.  Daarnaast gaat u met uw lidmaatschap akkoord voor het delen van (foto)verslagen van activiteiten 
van de PV op onze website en sociale media. 
 
Mochten hier nog vragen over zijn kunt u gerust contact opnemen met de personeelsvereniging via 
 corvdmeulen871@gmail.com.  
Dit is het email adres wat gebruikt zal worden t.b.v. de ledenadministratie.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
25 mei 2018. 
Capelle aan de IJssel. 
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