Privacy voorkeur IVN Lelystad
!

1) IVN afd. Lelystad heeft een eigen afdelingsblad, de Flevolacus, wat in principe 4x per jaar
verschijnt .
Per huisadres wordt één exemplaar bezorgd. Het clubblad is ook elektronisch te lezen via de
website.

Ik wil WEL / GEEN (*) gedrukt exemplaar van het clubblad van IVN afd. Lelystad
ontvangen.
2) IVN afd. Lelystad heeft een elektronische nieuwsbrief die zo vaak verschijnt als nodig om
activiteiten aan te kondigen en om andere informatie te delen . De nieuwsbrief wordt gestuurd
naar iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld .

Ik wil WEL / NIET (*) de elektronische nieuwsbrief van IVN afd. Lelystad
ontvangen .
3)IVN Nederland heeft een eigen blad, Mens en Natuur, wat in principe 4x per jaar verschijnt .
Leden van IVN Lelystad zijn tevens lid van de landelijke vereniging IVN . Per huisadres wordt één
exemplaar bezorgd. Voor donateurs en jeugdleden betalen wij geen afdracht aan de landelijke
organisatie, zij ontvangen geen blad.

Ik wil WEL / GEEN (*) gedrukt exemplaar van het blad van IVN Nederland
ontvangen.
4) IVN Nederland heeft een eigen elektronische nieuwsbrief, die verspreid wordt aan iedereen die
zich hiervoor heeft aangemeld.

Ik wil WEL / NIET (*) de elektronische nieuwsbrief van IVN Nederland ontvangen
.
5) Tijdens activiteiten van IVN afdeling Lelystad kunnen foto’s gemaakt worden . Deze foto’s
kunnen, al dan niet samen met verslagen van de activiteiten, gepubliceerd worden in ons clubblad,
nieuwsbrief en/of website.
Ook kunnen deze foto’s gebruikt worden voor andere promotionele activiteiten van IVN afdeling
Lelystad.

Ik ga er WEL / NIET (*) mee akkoord dat foto’s, waarop ik ben afgebeeld,
worden gebruikt door IVN Lelystad, zoals hierboven beschreven.
Ik ga er WEL / NIET(*) mee akkoord dat mijn naam wordt genoemd in
publicaties van IVN Lelystad
(*) svp doorhalen wat niet van toepassing
NAAM LID/DONATEUR: …………………………………………………………………………….……………….

EMAIL ADRES:
…………………………………………………………………………………………….
(Alleen verplicht indien punt 2 en/of 4 met WEL is beantwoord)

HANDTEKENING:
ouder/verzorger)

…………………………………………………. (bij jeugdleden handtekening

DATUM:

………………………………………………….

