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Privacy statement (AVG) 
 

Bescherming persoonsgegevens leden 

Met ingang van 25 mei 2018 is Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen 

door de Europese, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden voor 

elke organisatie en dus ook voor een sportvereniging, zoals onze vereniging, L.T.C. Wings Blokker. 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die L.T.C. Wings Blokker van haar 

leden verwerkt. L.T.C. Wings Blokker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-

gegevens. In dit privacy statement wil L.T.C. Wings Blokker heldere en transparante informatie geven 

over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens 

aan L.T.C. Wings Blokker geeft u expliciet toestemming om deze in lijn met dit privacy statement te 

verwerken. U wordt geadviseerd om dit privacy statement goed door te lezen en te bewaren voor uw 

eigen administratie. De meest recente versie van dit privacy statement is in te zien en te downloaden 

via de website www.ltcwingsblokker.nl/privacy_statement. 

1. Verantwoordelijke functionaris 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van L.T.C. Wings 

Blokker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 40624484.  

2. Welke gegevens verwerkt  L.T.C. Wings Blokker en voor welk doel 

a. In het kader van uw lidmaatschap of door aanmelding voor een evenement of competitie worden 

de volgende persoonsgegevens door L.T.C. Wings Blokker verwerkt: 

• voor- en achternaam; 

• adresgegevens en eventueel een postadres; 

• geslacht en geboortedatum; 

• telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer; 

• foto’s; 

• bondsnummer KNLTB. 

b. L.T.C. Wings Blokker verwerkt de in sub 2.a genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

• uw naam, adres, geslacht en geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres en 

bondsnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, administratieve 

doeleinden en communicatie over de activiteiten van L.T.C. Wings Blokker; 

• uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren van de contributie en 

eventuele andere bijdragen en voor het uitbetalen van door u ingediende declaraties; 

• uw pasfoto wordt gebruikt voor het maken van de KNLTB ledenpas, die noodzakelijk is voor 

het kunnen deelnemen aan tennisevenementen; 

• uw naam, telefoonnummers en e-mailadres worden bij deelname aan een interne competitie 

gedeeld met de overige deelnemers aan deze competitie ten behoeve van de onderlinge 

communicatie; 

• foto’s & video's, die tijdens evenementen worden gemaakt, kunnen voor promotionele 

doeleinden worden gebruikt op de website van L.T.C. Wings Blokker, sociale media, 

nieuwsbrieven, folders, en dergelijke; 

• wettelijke verplichtingen. 
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3. Gegevensverstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij delen, indien noodzakelijk: 

• De basisgegevens en pasfoto van onze leden aan de KNLTB, via onze ledenadministratie, 

systeemtechnisch uitgevoerd door AllUnited/Club Webware. 

• De nieuwsbrieven, daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Daarnaast ontvangt u 

officiële e-mails via onze ledenadministratie, bijvoorbeeld over de contributiefacturen of 

mededelingen van het bestuur. 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen 

en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens alleen 

delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

4. Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens/afbeeldingen van minderjarigen (personen 

jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger 

of wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal 

zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd. 

6. Beveiliging 

Onze technische- en organisatorische maatregelen zullen u beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld: 

• Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 

• Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens beveiligd met een back-up 

• Onze vrijwilligers, bestuur en commissies zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

 

7. Rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die we van u hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte 

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. 
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8. Vragen 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of vragen of opmerkingen 

heeft over ons (voorlopige) privacy statement, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dat 

kan per e-mail via secretariaat@ltcwingsblokker.nl 

Deze publicatie zal ook op onze website worden geplaatst. 

 

Bestuur van Tennisvereniging L.T.C. Wings Blokker 


