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Dit statement heeft betrekking op het verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens en persoon gebonden 
gegevens van de leden van de vereniging LTC Bijstervelden. 
 

1. Verwerkingsverantwoordelijk: 
Bestuur.  

Bereikbaar:  bestuur@LTCBijstervelden.nl 
Praktische uitvoering: Ledenadministratie .  

Bereikbaar: ledenadministratie@LTCBijstervelden.nl 
 
Voor het opslaan van de gegevens maakt de vereniging gebruik van een opslag en 
verwerkingsmogelijkheid welke onder de naam KNLTB-club functioneert onder beheer van de 
KNLTB. De primaire gegevensopslag vindt dan ook plaats bij de KNLTB. 
LTC Bijstervlden kan niet uitsluiten dat de KNLTB de gegevens gebruikt voor commerciële 
doelstellingen. Bij de KNLTB kan aangegeven worden dat dit ongewenst is: ledenservice@knltb.nl 
 

2. Wettelijke basis en doel. 
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt, opgeslagen en gebruikt op basis van de toestemming 
hiertoe van betrokkene. Deze toestemming leidt tot het lidmaatschap van de vereniging. 
 
Bij het gebruik van de persoonsgegevens zijn de volgende doelstellingen aan de orde: 
- het voldoen aan de gestelde doelstelling in de statuten van de vereniging: 

“het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de KNLTB”. 
- Het factureren en innen van de verplichte contributie 
- De communicatie met leden of groepen leden over ontwikkelingen, evenementen en andere 

vermeldenswaardige zaken of over specifieke activiteiten. 
- Het specifieke gebruik van de gegevens bij commissies  (zie het betreffende register) 
- Het maken en weergeven van statistische gegevens, zoals de ontwikkeling van het ledenaantal en de 

leeftijdsopbouw  
 
3. Het gebruik van de gegevens door derden. 

- De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelstellingen 
- De gegevens worden zonder toestemming van betrokkene niet doorgegeven aan derden, tenzij 

dit wettelijk verplicht is en als zodanig door bevoegd gezag rechtmatig wordt geëist. 
 

4. De bewaartermijn van de gegevens 
Zonder noodzaak daartoe worden gegevens niet bewaard. 
Noodzaak kan zijn: 

o Statistische doeleinden 
o Onafgehandelde zaken, zoals nog openstaande contributie of lopende kwesties. 
 

5. Rechten van de betrokkene. 
 Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht om kennis te nemen van zijn/haar persoonlijke gegevens. 
 Deze kunnen worden opgevraagd bij de verwerkingsverantwoordelijken (zie punt 1) 

Elke betrokkene  heeft het recht om de gegeven toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens 
in te trekken, met uitzondering van het gebruik door de ledenadministratie zolang het lidmaatschap 
loopt of lopende kwesties niet afgehandeld zijn. 
Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit 
Persoonsgegevens).  

 


