
 

 

 

PRIVACYVERKLARING  L.T.V. IRMINLOO       -10- 

 

 

Dit is de Privacyverklaring van de Lawn tennisvereniging Irminloo gevestigd te Ermelo, aan 

de Klaverlaan 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

het nummer 4009423, hierna te noemen: “Irminloo”. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Irminloo hecht veel waarde aan de 

bescherming van uw privacy en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

Irminloo houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Irminloo: 

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt; 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt; 

- Uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als dat nodig is voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en 

deze rechten respecteert. 

 

In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 

welke rechten u heeft.  

 

Grondslagen 

De grondslag(en) voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen zijn: 

- De uitvoering van een overeenkomst met u 

- De toestemming van u 

- Een wettelijke verplichting 

- Een gerechtvaardigd belang, zoals vrijheid van pers, promotie van Irminloo of de tennisport 

in het algemeen, veiligheid van leden en bezoekers, informeren van leden, deelnemers 

toernooien en sponsoren, bewaren en vastleggen van de historie van Irminloo.  

   

Op het moment dat u lid wordt van Irminloo, wordt u tevens lid gemaakt van de Koninklijke 

Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). De KNLTB kent u een bondsnummer en 

speelsterkten toe. Ook de KNLTB verwerkt uw gegevens en organiseert daarnaast ook 

competities, kampioenschappen en toernooien, etc. Hoe de KNLTB met uw gegevens 

omgaat vindt u in het privacy statement van de KNLTB.  https://www.knltb.nl/privacy-

statement/ 

 

 

https://www.knltb.nl/privacy-statement/
https://www.knltb.nl/privacy-statement/


 

 

Irminloo gebruikt KNLTB.Club voor de opslag van gegevens. KNLTB.Club is een 

gemeenschappelijk product van KNLTB en LISA. Binnen KNLTB.Club gebruikt Irminloo de 

onderdelen: Ledenadministratie, (Bar)dienstenplanner, ClubCollect, Website, Communicatie, 

ClubApp en Afhangbord. In KNLTBClub worden uw persoonsgegevens opgeslagen op het 

moment, dat u lid wordt.  

Wij verwijzen u naar de website van de KNLTB om te zien hoe in KNLTB.Club met uw 

persoonsgegevens wordt omgegaan: https://www.knltb.club/wp-

content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-LISA-tbv-KNLTB.Club_.pdf  

De privacyverklaring van LISA Ledensystemen B.V. kunt u hier vinden: https://www.lisa-

is.nl/assets/Privacyverklaring_LISA_12019.pdf 

 

Om het gebruik van de cashless module van de bar en het gebruik van pasjes daarvoor 

mogelijk te maken, delen wij gegevens met Twelve . Hoe Twelve met uw gegevens omgaat 

ziet u op deze pagina: https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/203693115-Welke-gegevens-

slaat-Twelve-op- 

 

Op het moment dat u lid wordt van Irminloo sluit u een lidmaatschapsovereenkomst met 

Irminloo en worden de navolgende persoonsgevens via een digitaal formulier op de website 

van Irminloo van u gevraagd: 

a) Pasfoto; 

b) Geslacht; 

c) Voornaam, initialen, achternaam;   

d) Geboortedatum; 

e) Nationaliteit; 

f) Adresgegevens; 

g) E-mailadres; 

h) Telefoonnummer; 

i) Bewijs inschrijving bij onderwijsinstelling als scholier of student 

j) IBAN-nummer; 

k) IBAN-tenaamstelling; 

l) Akkoord automatische incasso; 

m) Toestemming ouder/voogd bij minderjarigen; 

n) Akkoord met Privacyverklaring Irminloo; 

 

Nadat u lid bent geworden van de KNLTB, wordt ook uw bondsnummer en bijbehorende 

speelsterkten opgeslagen in KNLTB.Club. 

Ook het actuele vrijwilligerswerk dat u voor de club verricht en uw mogelijke belangstelling 

voor vrijwilligerswerk wordt in KNLTB.Club bewaard.  

  

https://www.knltb.club/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-LISA-tbv-KNLTB.Club_.pdf
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De Grondslag voor het verwerken van de onder a) tot en met n) genoemde gegevens en de 

daarna genoemde door ons opgeslagen gegevens is de uitvoering van de 

lidmaatschapsovereenkomst. 

 

Het doel van het verwerken van specifieke persoonsgegevens is verschillend, namelijk: 

 

1) Om lidmaatschap/speelrecht te geven en om te onderzoeken of u lid kunt worden, 

worden de eerdergenoemde persoonsgegevens onder a) t/m n) gebruikt door de 

ledenadministratie 

2) Om u lid te maken van de KNLTB, worden de eerdergenoemde persoonsgegevens 

onder a) t/m h) gebruikt door de ledenadministratie 

3) Voor financiële administratie worden de persoonsgegevens onder c), d), f) t/m k), en 

uw gegevens over het actuele vrijwilligerswerk gebruikt door de penningmeester en 

financiële afdeling van Irminloo. 

4) Voor het versturen van digitale berichten, waaronder Nieuwsbrief en informatie over 

activiteiten en toernooien van Irminloo worden de persoonsgegevens onder c) en g) 

gebruikt door de daartoe in het autorisatieschema van Irminloo voor KNLTB.CLUB 

gemachtigde(n).  

5) Voor het bijhouden en uitvoeren van het vrijwilligers-informatiesysteem zoals de 

barplanning en de inzet voor vrijwilligerstaken worden de gegevens a) t/m i) gebruikt 

door de daartoe in het autorisatieschema van Irminloo voor KNLTB.Club 

gemachtigde(n).  

6) Voor het bepalen of u recht heeft op (nieuwe) ledenacties, zoals bijvoorbeeld het 

Maak kennis met Tennis-maatschap worden b), c) en d) na opzegging gebruikt door 

de ledenadministratie. 

7) Om het gebruik van KNLTB-pasjes en speciale pasjes mogelijk te maken voor het 

cashless betalingssysteem van de bar worden c), d en g) , alsmede het 

bondsnummer gebruikt door de barcommissie 

8) Om toegang te geven tot het park en het clubhuis met de KNLTB pas worden c) en 

het bondsnummer gebruikt door de ledenadministratie 

9) Om toegang te geven tot het kantinegedeelte van het clubhuis met de KNLTB pas 

worden c) en het bondsnummer gebruikt door de barcommissie 

10) Om u te kunnen benaderen, in te delen en het lesgeld te incasseren van de Maak 

Kennis Met Tennis lessen worden uw gegevens a) tot en met n) gedeeld met Tennis 

College Flevoland. 

11) Ter benadering van u na beëindiging van het lidmaatschap voorbij voorbeeld een 

reünie of een bijzondere gebeurtenis worden, na uw toestemming, de 

persoonsgegevens onder b) tot en met h) gebruikt.  

12) Om de historie van de vereniging te archiveren worden  c)  en beeldmateriaal 

gebruikt en bewaard 

 



 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiervoor expliciete toestemming 

van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Bewaartermijnen 

Irminloo bewaart uw persoonsgegevens in KNLTB.Club zolang u lid bent van Irminloo. 

Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, worden de persoonsgegevens onder b) t/m d) voor een 

periode van 10 jaar (senioren) of 5 jaar (junioren) bewaard om te bepalen of u bij het 

opnieuw lid worden in de toekomst in aanmerking komt voor een Maak kennis Met Tennis 

lidmaatschap. 

Na uw toestemming wordt na beëindiging van uw lidmaatschap uw gegevens b) t/m h) 

bewaard voor benadering voor bijzondere gelegenheden. Dit gebeurt tot herroeping van de 

toestemming. 

Uw andere gegevens worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 2 jaar en voor 

de financiële administratie van 7 jaar. 

Ten behoeve van de historie van de vereniging worden relevant beeldmateriaal en 

naamgegevens opgeslagen en gearchiveerd. Dit betreft onder andere: bestuursleden en 

termijnen, (club) kampioenen, ereleden, leden van verdienste, vrijwilligers van het jaar en 

tevens de inhoud van Bestuurs-berichten en Nieuwsbrieven.  

 

Cookies  

De Irminloo website maakt gebruik van cookies. De cookies, die gebruikt worden zijn: 

technisch noodzakelijke cookies en analytische cookies. 

De technisch noodzakelijke cookies zorgen voor een betere werking van de website. Door 

de analytische cookies kan Irminloo inzicht krijgen in het gebruik van de website.  

Het gebruik van technische noodzakelijke en analytische cookies is zonder toestemming 

toegestaan in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 

Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

Door de Irminloo website worden geen cookies gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals 

het genereren van advertenties.  

Informatie over het in- en uitschakelen van cookies en tevens het verwijderen van cookies 

kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

 

KNLTB ClubApp, (bar)dienstenplanner en afhangbord 

In de KNLTB ClubApp van Irminloo  kunnen alle leden, na inloggen, elkaars foto, 

telefoonnummer en mailadres zien. Op die manier kunnen leden elkaar snel bereiken als ze 

met elkaar willen afspreken om te tennissen. Deze informatiegegevens kunnen desgewenst 

door de gebruiker zeer eenvoudig worden uitgezet.  

De namen van spelende leden en diegenen die een baan hebben gereserveerd  worden in 

de KNLTB ClubApp en op het afhangbord getoond. In de dienstenplanner worden de namen 

getoond van diegenen, die (bar)dienst doen. 



 

 

Beeldmateriaal, Foto’s en video’s 

Bij interne- en externe communicatie maakt Irminloo gebruik van beeldmateriaal. Bij het 

gebruik daarvan houden wij zoveel mogelijk rekening met de belangen en privacy van leden 

en toeschouwers/bezoekers. Het gerechtvaardigd belang van Irminloo bij publicatie kan 

meervoudig zijn: vrijheid van meningsuiting in het kader van journalistieke doeleinden (het 

brengen van nieuwsfeiten), promotie van Irminloo dan wel de tennissport in het algemeen en 

het vastleggen en bewaren van de historie van Irminloo.  

Voor publicatie zal, indien mogelijk, toestemming worden verkregen. Dat geldt in het 

bijzonder voor jeugd tot 16 jaar, waar toestemming zal worden gevraagd aan de 

ouder/voogd. In het geval van nieuwswaardige feiten (bijvoorbeeld clubkampioenen, 

toernooiwinnaars, competitiewinnaars, bijzondere prestaties etc.)kan Irminloozonder 

voorafgaande toestemming beelden gebruiken van eenieder. Hierbij zal in het geval van 

jeugd onder 16 jaar een extra goede afweging over privacy en belangen van betrokkenen 

worden gemaakt. 

Een gegeven toestemming voor publicatie kan op enig moment worden ingetrokken en 

tevens kan er gevraagd worden om verwijdering van beeldmateriaal.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt Irminloo uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst met Irminloo, tenzij 

Irminloo wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In het 

overzicht in het begin van deze Privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties 

waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verwerken van de ledenadministratie; 

- Het verzorgen van de financiële administratie en incasso; 

- Het verzorgen van uitnodigingen en Nieuwsbrieven 

- De indeling van en communicatie over vrijwilligerswerk 

- Het faciliteren van een cashless gebruik van barbetalingen  

- Het benaderen, indelen van Maak Kennis met Tennisleden en het incasseren van het 

daarbij behorende lesgeld. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft het recht Irminloo te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij Irminloo 

op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen. U heeft ook het recht uw 

gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk 

verzoek te identificeren.  

Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal Irminloo deze wens van verwijdering 

doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Irminloo hebben 

ontvangen. 

 



 

 

Cameraprotocol 

Ter bescherming van leden, bezoekers en eigendommen van Irminloo is een 

camerabewakingssysteem geïnstalleerd. In een separaat cameraprotocol zijn doelstellingen, 

procedures en bewaartermijnen, alsmede een klachtenprocedure vastgelegd. Het 

cameraprotocol is te vinden op de website: https://www.irminloo.nl/cameraprotocol  

 

Verwerkersovereenkomsten 

Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met : 

- KNLTB.Club / LISA 

- Toernooi.nl - Visual Reality B.V. (https://www.tournamentsoftware.com/support/privacy) 

- Dropbox 

- Tennis College Flevoland 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Irminloo treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 

persoonsgegevens is afgeschermd door tweetraps-inlog en dat onze veiligheidsmaatregelen 

regelmatig worden  gecontroleerd.   

Lisa Informatie Systemen B.V. geeft in haar privacy statement hierover informatie:  

https://www.knltb.club/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-LISA-tbv-

KNLTB.Club_.pdf.  

 

Links naar andere websites 

De website en Nieuwsbrieven/Bestuurs-berichten kunnen links naar andere websites 

bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en 

Nieuwsbrieven/Bestuurs-berichten van Irminloo. Andere websites kunnen hun eigen privacy 

beleid hanteren. Bij het gebruik van andere websites raadt Irminloo u aan de betreffende 

privacy verklaring van die website te raadplegen.  

 

Wijziging van privacy beleid 

Irminloo past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 

website van de vereniging zal steeds de meest recente Privacyverklaring worden 

opgenomen. Irminloo raadt u aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 

belangrijke wijzigingen zal Irminloo u via de Algemene Leden Vergadering en via de website 

informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Irminloo wil 

verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u 

contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

https://www.irminloo.nl/cameraprotocol
https://www.knltb.club/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-LISA-tbv-KNLTB.Club_.pdf
https://www.knltb.club/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-LISA-tbv-KNLTB.Club_.pdf


 

 

Verantwoordelijke: secretaris LTV Irminloo 

E-mail: avg@irminloo.nl 

 

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens  

 

 

 

Ermelo, d.d. 
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