Indmeldesblanket til Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
Undertegnede ønsker at indmelde sig i foreningen.
Medlemsskab af foreningen koster kr. 130,00 pr. år for seniormedlemmer og kr. 50,00 pr. år for
juniormedlemmer (0-17 år). Medlemsskabet følger kalenderåret. Medlemskab indbetales til kontonummer
9336 911 518. Medlemsskabet træder først i kræft, når kontingentet er indbetalt.
Navn:
Adresse:

Telefonnummer:

Mobil
Fastnet

Emailadresse:
Fødselsår:
Foreningen udsender en medlemsliste til foreningens medlemmer med mellemrum, så medlemmerne kan
få kontakt med hinanden.
Afkryds om du ønsker at være på denne medlemsliste:
Ja ☐
Nej ☐
Foreningen udsender med mellemrum emails om nye arrangementer og anden information vedrørende
foreningen. Alle modtagere vil kunne se email-adresserne.
Afkryds om du ønsker at være på denne emailliste:
Ja ☐
Nej ☐
Foreningen benytter fotos fra arrangementer på foreningens hjemmeside www.humu.dk, den interne
Facebook side og i Nyhedsbrevet.
Er det OK at foreningen offentliggører billeder af dig:
Ja ☐
Nej ☐
For personer under 18 år skal værge godkende indmeldelsen og underskrive den:
Navn på værge:
Telefonnummer:
Emailadresse:
Jeg godkender indmeldelse af ovenstående person i foreningen:

Ja ☐

Nej ☐

Dato:
Underskrift :
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I henhold til lovgivningen skal vi informere om følgende:

• Du har ret til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
• Du har ret til at indsigt i dine personoplysninger
• Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
• Du har ret til at få dine personoplysninger slettet
• Du har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

Islandshesteforeningen Húginn & Múninn videregiver ikke personoplysninger til folk uden for foreningen,
og kun til folk indenfor foreningen, hvis tilladelse til det er givet ovenfor.

Oplysninger om foreningsarrangementer opslås på foreningens hjemmeside, der har adressen
www.humu.dk.
Foreningen har desuden en intern Facebook gruppe, som kun foreningsmedlemmer kan være medlem af.
Gruppen kan findes på denne adresse: https://www.facebook.com/groups/307840422359/
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