Doorlopende machtiging

SEPA

Gegevens incassant:
Naam: Stichting Omroep P&M, t.a.v. Penningmeester
Adres: Schout van Merwijckstraat 2, 5981 EL Panningen
Incassant id: NL63ZZZ410642860000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Omroep P&M om doorlopende incasso
opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven onder vermelding van
Vriend van P&M en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Omroep P&M.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Deze doorlopende machtiging vervalt automatisch wanneer het Vriendschap van P&M wordt beëindigd.

Ondergetekende:
Roepnaam en achternaam: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode: __________________ Woonplaats: __________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
E-mail adres: ______________________________________________________________
Bankrekeningnummer (IBAN):
N

L

Bijdrage Vriend van P&M:
Bijdrage Vriend van P&M, inclusief partner*:
méér dan €15 per jaar, namelijk:

€ 15 per jaar
€ 25 per jaar
€_______ per jaar

*partner en gezinsleden zijn eveneens woonachtig op bovenstaand adres. Gezinsleden tot 21 jaar zijn gratis.
Wilt u genoemd en gefeliciteerd worden op de radio bij Omroep P&M op de dag van uw verjaardag?
Ja
Nee
Ondergetekende verleent hierbij een doorlopende machtiging aan de incassant om betreffende bedragen
jaarlijks van zijn/haar rekening af te schrijven.

___________________________, ___________________________
Plaats
datum

_______________________________
handtekening

A.u.b. deze machtiging ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop afgeven of opsturen naar:
Omroep P&M
t.a.v. Penningmeester
Schout van Merwijckstraat 2
5981 EL Panningen
U kunt het formulier ook invullen, scannen en doormailen naar vrienden@omroeppenm.nl.

Gegevens van partner en gezinsleden (onder de 21 jaar)
Roepnaam en achternaam partner: ______________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Wilt u genoemd en gefeliciteerd worden op de radio op de dag van uw verjaardag?

Ja

Nee

Roepnaam en achternaam inwonend gezinslid (onder de 21 jaar) __________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Wilt u genoemd en gefeliciteerd worden op de radio op de dag van uw verjaardag?

Ja

Nee

Roepnaam en achternaam inwonend gezinslid (onder de 21 jaar) __________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Wilt u genoemd en gefeliciteerd worden op de radio op de dag van uw verjaardag?

Ja

Nee

Roepnaam en achternaam inwonend gezinslid (onder de 21 jaar) __________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Wilt u genoemd en gefeliciteerd worden op de radio op de dag van uw verjaardag?

Ja

Nee

Privacy verklaring
Omroep P&M doet haar best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, waarbij we ons baseren op privacywetgeving zoals
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder deze bepalingen staan ook een aantal algemene
bepalingen die van toepassing zijn op Vrienden van P&M. Wij hebben daartoe onder andere de volgende bepalingen opgenomen:


Omroep P&M verwerkt de persoonsgegevens, die Vrienden van P&M op het moment van inschrijving hebben doorgegeven, in
een database.



Het opslaan van gegevens in een database heeft de volgende redenen: a) bijhouden van aantallen vrienden, b) bijhouden van
financiële administratie, c) genereren van maandelijkse lijsten van jarige vrienden en d) de mogelijkheid tot het opnemen van
contact indien dit vanwege administratieve redenen noodzakelijk is.

 Voor personen die genoemd willen worden op hun verjaardag geldt dat hun gegevens worden gebruikt voor het samenstellen
van de maandelijkse jarigenlijsten. Deze lijsten zijn enkel toegankelijk voor de programmamakers van Omroep P&M. Personen
die hebben aangegeven niet gefeliciteerd te willen worden op hun verjaardag zullen niet op de jarigenlijsten verschijnen.



Alleen inwonende gezinsleden onder de 21 jaar worden genoemd in de radioprogramma’s. Wanneer de inwonende
gezinsleden 21 jaar of ouder worden, worden de gegevens uit de administratie gehaald. Gezinsleden tot 21 jaar zijn gratis.



Het verwerkingsregister persoonsgegevens van Omroep P&M is te raadplegen op onze website www.omroeppenm.nl

 Wijzigingen van persoonsgegevens dienen zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden.


Vrienden van P&M kunnen de machtiging voor automatische incasso altijd weer intrekken door een bericht te sturen naar
Omroep P&M.

 Vrienden van P&M kunnen hun vriendschap te allen tijde opzeggen. Dat kan door een mail te sturen naar

vrienden@omroeppenm.nl of door ons hiervan per post op de hoogte te stellen. Hierbij dient altijd naam en adres te worden
vermeld, en indien mogelijk ook donateursnummer.



Tenzij een verzoek wordt ingediend tot vernietiging van persoonsgegevens, zal Omroep P&M de gegevens van personen na
beëindiging van hun vriendschap opslaan in een archief. Dit heeft enkel praktische redenen, namelijk om onduidelijkheden in
de administratie te voorkomen. De gegevens zullen dan ook enkel worden geraadpleegd als daartoe reden ontstaat, en zullen
verder nergens voor worden gebruikt.

 Vrienden van P&M ontvangen ieder kwartaal de Vrienden Nieuwsbrief. Hierin wordt onder andere de datum van incassering
van de contributie doorgegeven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan heel eenvoudig door voor deze optie te kiezen
helemaal onderaan de nieuwsbrief, of door een bericht te sturen naar vrienden@omroeppenm.nl . In het vervolg zullen dan
geen nieuwsbrieven meer worden verstuurd.

