
 Inschrijfformulier 

 

Bij voorkeur electronisch invullen / we prefer electronic completion of this form. 

 

 

Voornaam / First name :     

 

Achternaam / Last name :      

 

Afdeling / Department :      

 

Plaats / City   :       

 

Functie / Function  :      

 

Specialiteit(en) / Specialties : 

 

Telephone number work :       

 

E-mail (vereist/required) :       

 

 

Akkoord om contactgegevens op te nemen als lid van RiNet  

(zie ommezijde van dit formulier voor verwerking van persoonsidentificerende informatie) 

Agrees that contact information is processed for RiNet membership 

 

Handtekening / Signature : 

 

  



Privacy policy 

 

Verzameling van persoonsidentificerende informatie 

Wij vragen bezoekers die het besloten deel van onze site gebruiken een gebruikersnaam en e-
mailadres. In elk geval verzamelt RiNet.nl dergelijke informatie alleen voor zover als nodig of gepast 
om het doel van de interactie van de bezoeker met RiNet.nl te bereiken. Bezoekers kunnen altijd 
weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het 
hen kan beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals het inloggen op het 
besloten gedeelte. Alle informatie die wordt verzameld op RiNet.nl, wordt verwerkt in 
overeenstemming met de AVG (GDPR) wetgeving. 

 

Bescherming van bepaalde persoonsidentificerende informatie 

RiNet.nl toont potentieel persoonlijke identificatie en persoonlijk identificeerbare informatie alleen 
voor project-bestuurders en medewerkers van RiNet. Er worden geen gegevens uitgewisseld aan 
derden of commerciële partijen. RiNet.nl zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en 
persoonlijk identificeerbare informatie verhuren, verkopen of leasen aan derden.  

 

Gebruik van persoonlijke informatie 

Wij gebruiken de informatie die u verstrekt om u te registreren voor een account, nieuwsbrieven te 
ontvangen en te bouwen aan ons specialistische netwerk. Zodra u een geregistreerde gebruiker bent 
van de RiNet.nl website, dan kan RiNet.nl af en toe een e-mail sturen om te informeren over nieuwe 
functies, u feedback te vragen, of u op de hoogte te houden van wat er gaande is binnen RiNet.nl. 
We gebruiken onze blog voornamelijk om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten 
dit soort e-mails tot een minimum te beperken. Na registratie behoudt u ieder moment het recht om 
u af te melden. 

 


