
Personalia

Achternaam : Pasfoto

Voorletters : Graag los inleveren

Roepnaam :

Geboortedatum :

Geslacht :

Communicatiegegevens

Adres :

Postcode / Woonplaats :

Telefoonnummer :

Mobiel :

E-mail :

Overige gegevens

Speelsterkte : Enkel

Dubbel

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan L.T.V. Ten Medel (incassant ID: NL77ZZZ401568660001)

de contributie jaarlijks automatisch te incasseren van

IBAN-nummer :

Ten name van :

Verder verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de privacyverklaring van L.T.V. Ten Medel en

verleent hierbij toestemming tot het verwerken van genoemde persoonsgegevens.

Plaats :                          Datum  :

Handtekening :

INSCHRIJFFORMULIER
L.T.V. Ten Medel  -  Ledenadministratie

Bachstraat 11, 4003 KZ Tiel

Telefoon: 0344 - 623 330     E-mail: ledentenmedel@outlook.com

Doorlopende machtiging

Toestemmingsverklaring verwerken persoonsgegevens

Bent u momenteel lid van een 

andere tennisvereniging?

Zo ja, wat is uw KNLTB- 

lidmaatschapsnummer?

man vrouw 

ja nee 



Voor seniorleden (17 jaar en ouder)

Binnen de vereniging wordt er enige mate van participatie van u verwacht.

Er zijn diverse mogelijkheden: (s.v.p. het gewenste aankruisen)

        Organiseren en assisteren bij wedstrijden en toernooien

        Begeleiden van een wedstrijdgroep

        Organiseren van activiteiten

        Verzorgen van bardiensten

        Verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, e.d.

        Werven van adverteerders en sponsoren

        Verlenen van EHBO bij wedstrijden

        Bekleden van functies in wedstrijd- of toernooicommissies

        Bekleden van functies in het bestuur         Voorzitter

        Secretaris

        Penningmeester

        Algemeen bestuurslid

        Bekleden van functies in een andere commissie         Jeugd

        Activiteiten

        Bar

        Clubbladredactie

Verder zouden wij het op prijs stellen, als u onderstaande gegevens wilt invullen.

Beroep :

Hobby('s) :

Vriendelijk bedankt voor het invullen.

Het bestuur.

KNLTB-lidmaatschapsnummer : KNLTB-ledenpas aangevraagd :

IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE

L.T.V. Ten Medel  -  Ledenadministratie

ja nee 
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L.T.V. Ten Medel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat 
uw privacy wordt gerespecteerd. 
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L.T.V. 
Ten Medel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de 
privacyverklaring; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 
Als L.T.V. Ten Medel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande 
contactgegevens: 
 
 L.T.V. Ten Medel 
 Bachstraat 11 
 4003 KZ Tiel 
 Telefoon: 0344 – 623 330 
 Mail: secretaristenmedel@outlook.com 
 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
 
Uw persoonsgegevens worden L.T.V. Ten Medel verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden: 
 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van L.T.V. Ten Medel (uitvoering 
overeenkomst) 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene) 
• Het automatisch incasseren van de contributie (toestemming betrokkene) 
• Het verkrijgen van subsidiering door de overheid (wettelijke verplichting) 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 
vragen, verzamelen en/of verwerken: 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en achternaam, voorletters, naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, e-mail, IBAN-nummer 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, beroep, hobby’s 
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 
hebben verkregen. 
 
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens, die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• Het aanvragen van uw KNLTB-ledenpas; 
• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de door u 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. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 
18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
 
Bewaartermijn 
 
L.T.V. Ten Medel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij einde lidmaatschap 
worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard. 
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Beveiliging van de gegevens 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 

• Alle personen, die namens L.T.V. Ten Medel, van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We pseudonomiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen hertstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens 
welke wij van u ontvangen hebben. 
 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of één van onze verwerkers. 
 
Ook heeft u 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. 
 
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. 
 
 
Wijziging privacyverklaring 
 
L.T.V. Ten Medel kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een 
aankondiging doen via e-mail c.q. via onze website. 
 


