Privacy Statement
BLTC De Niënhof, Tolhuislaan 3e, 3981 HR Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Welke persoonsgegevens verwerkt BLTC de Niënhof
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, of die door de KNLTB aan
ons zijn verstrekt.
Wij verwerken gegevens indien u:








Lid wordt bij BLTC de Niënhof. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en
achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit,
IBAN nummer en pasfoto. De KNLTB kent aan u een bondsnummer alsmede een
speelsterkte en actuele rating toe wanneer u lid wordt van de tennisvereniging;
Bij BLTC de Niënhof als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan
naast de bovengenoemde persoonsgegevens om de volgende gegevens: functietitel en
termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens:
voor- en achternaam in combinatie met het vereniging/teamnummer, bondsnummer,
speelsterkte en ranking en uitslagen;
Zich aanmeldt voor evenementen van BLTC de Niënhof. Afhankelijk van het soort
evenement en kan dit naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een
telefoonnummer betreffen.

BLTC de Niënhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:









Het optimaal kunnen bedienen van de leden van de BLTC de Niënhof en het verbeteren van
de dienstverlening;
Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de BLTC de Niënhof;
Het afhandelen van uw betalingen;
Het organiseren van competities en toernooien;
Het organiseren van bijeenkomsten;
Het versturen van tennisnieuws, onder andere via nieuwsbrief en service-gerichte informatie
om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (KNLTB Club App)
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

BLTC de Niënhof gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens de volgende
applicaties/programma’s:
KNLTB Club (Ledenadministratie)
KNLTB Collect (financiële administratie)
Let op! Door aanmelding als lid van BLTC de Niënhof wordt u ook lid van de KNLTB. Uw
persoonsgegevens worden aan de KNLTB verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik
van uw gegevens door de KNLTB. Zie voor nadere informatie omtrent de gegevensverwerking door
de KNLTB deze link: https://centrecourt.nl/themas/privacy/meestgestelde-vragen/de-knltb-engegevens/
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst afsluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw 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 delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
BLTC de Niënhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven
vermelde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. tenzij deze gegevens
noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.
Delen van persoonsgegevens met derden
BLTC de Niënhof deelt uw persoonsgegevens op dit moment alleen met de KNLTB en uw naam en
emailadres met onze tennisschool One-2-tennis en eventuele andere derden als dit noodzakelijk is
om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen met andere leden van
BLTC de Niënhof gedeeld worden indien dit van belang is voor bijvoorbeeld het samenstellen van
competitieteams, deelname aan (interne) toernooien/events of het coördineren van
vrijwilligerstaken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLTC de Niënhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nienhof.nl
Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van de BLTC de Niënhof. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy
statement te raadplegen.
BLTC de Niënhof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

