
Inschrijfformulier FUF-lidmaatschap 

  

 
 
Meer informatie over de FUF is te vinden op https://fufxl.nl/ 

Stuur dit formulier ingevuld op naar onderstaand adres om je in te schrijven als 

lid van de FUF.  

 

Adresgegevens FUF 

Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 

Janskerkhof 13, k0.03 

3512 BL Utrecht  

 

Persoonsgegevens 

Naam: ________________________________________ 

Adres: ________________________________________ 

Postcode en plaats: ________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________ 

Email: ________________________________________ 

Studentnummer:   ________________________________________ 

 

Betalingsgegevens 

Rekeningnummer: ________________________________________ 

Ten name van: ________________________________________ 

Plaats: ________________________________________ 

Datum: ________________________________________ 

 

❏ Ondergetekende meldt zich aan als lid van de FUF en gaat akkoord met het 

jaarlijks te betalen contributiebedrag (op dit moment €14,50)  tot 
1

schriftelijke opzegging door ondergetekende.  
2

❏ Ondergetekende gaat akkoord met de privacyvoorwaarden van de FUF. 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Het jaarlijks te betalen contributiebedrag kan variëren als dit wordt besloten op de algemene 
ledenvergadering. 
2 Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de 
bank worden ingediend.  

https://fufxl.nl/


Privacyverklaring 

De FUF is verplicht om aan te geven welke persoonsgegevens worden opgeslagen, met welk doel 

en hoe lang. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De FUF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je              

deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens              

die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

De FUF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Identificatie 

- Inzicht in wettelijke toestemming voor alcoholconsumptie 

- Verzenden van post (zoals kerstkaarten of informatieve brieven) 

- Het afhandelen van jouw betaling van de jaarlijkse contributie 

- Verzenden van onze weekmail 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De FUF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren                

waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot je ervoor kiest je             

uit te schrijven als lid van de FUF, tenzij je bij de uitschrijving anders aangeeft. 

Indien je hebt aangegeven alleen mee te willen op introductiekamp worden je persoonsgegevens             

bewaard tot na afloop van de activiteit en na afhandeling van de betaling.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De FUF deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze                

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Foto’s die gemaakt worden bij activiteiten worden mogelijk geplaatst in de almanak, op de website               

en op besloten groepen op social media. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast                

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of               

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de FUF en heb je het                

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de               

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door               

jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,             

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of            

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@fufxl.nl. Om er            

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je                    

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine               

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en           

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel             

mogelijk.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De FUF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om              

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging         

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er                  

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons op.  

De FUF privacyverklaring is ook te vinden op de website, zie https://fufxl.nl/privacyverklaring/ 

https://fufxl.nl/privacyverklaring/

