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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van tennisvereniging De Gouwe Smash, gevestigd te Waddinxveen, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464844, hierna te 

noemen: ‘de Vereniging’. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij 

met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen 

van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan ledenadmin@degouwesmash.nl 

 

Welke persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt voor het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereenkomst, het versturen van nieuwsbrieven en e-mail en het meedoen aan activiteiten 

georganiseerd door de Vereniging of de KNLTB. Het betreft de volgende gegevens: 

 

• Voornaam 

• Voorletters 

• Achternaam 

• Straatnaam 

• Huisnummer 

• Postcode 

• Plaatsnaam 

• Land 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Profielfoto 

• Startdatum abonnement 

• Einddatum abonnement 

• Bondsnummer 

• Speelsterkte/rating enkel en dubbel 

 

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur in het ledenadministratiesysteem 

‘KNLTB.Club’. Dit systeem wordt onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. De gegevens worden 

uitgewisseld met de KNLTB. Zowel met LISA als met de KNLTB is een verwerkersovereenkomst van 

toepassing. 

 

Voor onderlinge contacten tussen leden zijn een beperkt aantal persoonsgegevens beschikbaar: 

naam, telefoonnummer, emailadres, geslacht, bondsnummer en speelsterkte. 

Deze gegevens zijn beschikbaar op een speciaal ledengedeelte van de verenigingswebsite en in de KNLTB 

ClubApp die u beide via een inlogcode en wachtwoord kunt raadplegen. U kunt zelf instellen of uw 

telefoonnummer en/of emailadres zichtbaar is voor de andere leden. 

 

Mailing vanuit de Vereniging 

Er worden twee soorten mails verstuurd vanuit de Vereniging: 

• officiële e-mail 

Deze e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de Vereniging. Hiervoor 

bent u aangemeld zodra u lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van de 

Vereniging. U kunt zich niet afmelden voor deze e-mails. 
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• nieuwsbrieven 

Deze mailing verloopt via Mailchimp. U kunt zich uitschrijven voor deze mailing via de link 

onderaan de mailing. U krijgt dan nog wel de officiële e-mails. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor 

de externe tennisleraar. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te 

laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

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

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

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of 

voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de 

websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging 

raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die 

websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites 

zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de 

Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en 

via de website informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot 

inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de 

ledenadministratie (ledenadmin@degouwesmash.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 Persoonsgegevens. 

 

Waddinxveen, 1 juni 2018 
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