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Privacyverklaring                       
 
Dit is de privacyverklaring van tennisvereniging Asmunt, gevestigd te Empel aan de Diepteweg 15, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40217242, 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:  voorzitter@tvasmunt.nl  
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 

verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
 

Doel  Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
 

Onderzoeken of u lid kan 
worden  
 

en  
 

het ui tvoeren van de 
l idmaatschapsovereen-
komst. 

 Voornaam 
 Achternaam 
 Adres   

 Geboortedatum  
 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Ges lacht 

 Bankrekeningnr. 
 Lidnummer 
 Pasfoto 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de looptijd 
van de overeenkomst. 

Indien u geen l id meer 
bent worden uw 

gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 2 jaar  

NVT 

Administratie  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  
 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankgegevens 

 Betaalgegevens 
 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst 
en tot 2 jaar daarna, 
daarna alleen in de 

financiële 
administratie voor 7 

jaar. 

 Boekhouder 

 Accountant 

 Belastingdienst 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief 

 Voornaam 

 Achternaam 
 E-mailadres 

 

Ui tvoering van de 
overeenkomst 
 

Zolang a ls men 
aangemeld is. 

 E-marketingtools 

 leden 

versturen berichten van 
derden, waaronder 
sponsoren. 

 Voornaam 

 Achternaam 
 E-mailadres 

 

Toestemming  Zolang a ls men 
aangemeld is. 

 Sponsoren  

 Andere 
verenigingen 

Om onze digitale 
dienstverlening te 

verbeteren 

 Cookies (zie voor 
meer info het sub 

kopje Cookies) 
 IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat onze 
website bezocht 

wordt. Deze gegevens 
worden zo snel als 
mogelijk 

geanonimiseerd.  
 

 Websitebeheerder 
 Analytics tools 

Ter benadering na 
beëindiging 
l idmaatschap. 

Bi jvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis.  

 Voornaam 
 Achternaam 

 Adres   

 Telefoonnummer 
 E-mail adres 

 

Toestemming Zolang a ls de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 

browser van uw computer, tablet of smartphone.  
 
De Vereniging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies  
 

 Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
 Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen 

verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten. 
 Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we voor uw relevante informatie 

kunnen tonen. 
 

De Vereniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstell ingen onthouden worden. Deze cookies worden 
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats de 

website cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat deze op maat gemaakte content kan aanbieden. 
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming 
gevraagd voor het plaatsen ervan. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, 

voordat deze cookies gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u 

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instell ingen van uw browser verwijderen. Zie voor een 
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies -wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  
 

De Vereniging wil transparant zijn over de gegevens die wij verzamelen. Hieronder vindt u een overzicht van de 
cookies die wij gebruiken: 
 

Naam cookie Functie Bewaartermijn 

_ga Deze derde partij Google Analytics cookie wordt gebruikt om 
gebruikers te onderscheiden. Deze cookie helpt ons om te bepalen 
welke website gebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is 

het niet mogelijk voor de Vereniging om een gebruiker persoonlijk te 
identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens 
worden bijgehouden. 

2 jaar 

_gid Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over 
iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te 

bepalen welke website gebieden moeten worden verbeterd. Met deze 
cookie is het niet mogelijk voor de Vereniging om een gebruiker 
persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of 
gegevens worden bijgehouden. 

24 uur 

_gat 

 

Deze derde partij Google Analytics sessie cookie wordt gebruikt door 

Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te 
monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen wel ke website 
gebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet 

mogelijk voor de Vereniging om een gebruiker persoonlijk te 
identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens 
worden bijgehouden. 

1 minuut 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
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ai_session 
 

Deze derde partij Microsoft Application Insights  
sessie cookie wordt gebruikt om statistische gegevens over gebruik en 
telemetrie te verzamelen voor apps die zijn gebouwd op het Azure-
cloudplatform. Dit is een unieke anonieme sessie-identificatiecookie. 

Wanneer je je 
browser sluit 
 

ai_user Deze derde partij Microsoft Application Insights  

cookie wordt gebruikt om statistische gegevens over gebruik en 
telemetrie te verzamelen voor apps die zijn gebouwd op het Azure-
cloudplatform. Dit is een unieke cookie voor gebruikersidentificatie 
waarmee het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de applicatie in 

de loop van de tijd kan worden geteld. 

1 jaar 

AI_buffer & 

AI_sentBuffer  

 

Deze derde partij Microsoft Azure cloud-platform sessie cookies 
worden in combinatie gebruikt om het aantal gegevens-server-updates 
(Azure) te beperken. Dankzij deze synergie kan de website ook dubbele 

gegevens-server-updates detecteren. 

Wanneer je je 
browser sluit 

ARRAFfinity Deze derde partij Microsoft Azure cloud-platform sessie cookie wordt 

gebruikt voor load-balancing om ervoor te zorgen dat verzoeken van 
bezoekerspagina's in elke browsesessie naar dezelfde server worden 
gerouteerd. 

Wanneer je je 

browser sluit 
 

_culture Cookie dat wordt gebruikt om bij te houden in welke taal de website 
gepresenteerd moet worden. 

1 jaar 

ASP.net_SessionId Sessie-identificatiecookie voor algemene doeleinden, gebruikt om een 
anonieme gebruikerssessie bij te houden door de server. 

Wanneer je je 
browser sluit 

__cfduid Deze derde partij CloudFlare cookie wordt gebruikt om het laden van 
pagina's te versnellen en eventuele beveiligingsbeperkingen op te 

heffen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt. Het 
bevat geen gebruikersidentificatie-informatie. 

1 jaar 

“Userhash” Als l id heeft u een account waarmee u op onze website kunt inloggen. 

Na het inloggen slaan we onder een gegenereerde “userhash” 3 
verschillende gegevens op, ClubMemberGuid, Token & ClubGuid. 
Met deze gegevens kunnen we zien dat u inderdaad bent ingelogd op 
onze site, en geven we u toegang tot uw persoonlijke account. 

1 maand 

_acceptCookie 

 

Cookie dat wordt gebruikt om te voorkomen dat onze site u inlicht over 
ons cookiebeleid nadat u het bericht de eerste keer heeft 
geaccepteerd. 

1 jaar 

 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht 

is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring 
treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en 
om 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 verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering 
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
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. 
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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 van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook 

aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er al les aan 
doen u per e-mail en via de websites te 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 via onderstaande 
contactgegevens:  

 
Verantwoordelijke:  voorzitter van de vereniging 
E-mail:         voorzitter@tvasmunt.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. 
 
Voor het laatst gewijzigd op: 5 augustus 2019 


