Privacyverklaring

Tennisvereniging Westmaas is gevestigd aan Munnikendijk 14, 3273 LE Westmaas en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23045938.
Tennisvereniging Westmaas gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Wij doen er alles aan
om de privacy van leden te waarborgen. Over welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij
deze info gebruiken, zijn we zo transparant mogelijk. TV Westmaas is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Welke gegevens gebruiken we van de leden van TV Westmaas?
Uw gegevens

Gebruiken wij voor

NAW-gegevens

Inning contributie, inschrijving KNLTB, activiteiten
vereniging, administratie IV-scholing

E-mail

nieuwsbrieven, inschrijving KNLTB

Telefoonnummer

activiteiten vereniging, bar- en schoonmaakrooster

Bankgegevens

inning contributie en andere betalingen

Speelsterkte

activiteiten vereniging

(Pas)foto

inschrijving KNLTB, tennispas

Bondsnummer KNLTB

inschrijving KNLTB/toernooien

Hoe verzamelen wij deze gegevens?
We gebruiken de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. De speelsterkte wordt door de KNLTB
aangeleverd. U bent verplicht om ons bovenstaande persoonsgegevens te verstrekken. Zonder
deze gegevens is het namelijk onmogelijk u als lid te registeren, contributie en andere betalingen
te innen, in te schrijven bij de KNLTB en efficiënt met u te kunnen communiceren over
tennisactiviteiten in de meest brede zin van het woord.
Het bestuur van Tennisvereniging Westmaas heeft de algemeen secretaris benoemd als
Functionaris Gegevensbescherming.
Wanneer en waarom gebruiken wij uw gegevens?
• voor een effectief en persoonlijk contact
• voor de administratieve afhandeling van uw lidmaatschap
• om u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van TV Westmaas en te kunnen laten
deelnamen aan (wedstrijd)activiteiten
Beeldmateriaal
Er wordt soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor weergave
van activiteiten van TV Westmaas op de website. Wij benadrukken dat wij hierbij uiterst
zorgvuldig omgaan met uw privacy. Wij vragen (de ouders/verzorgers van) jeugdleden expliciet
toestemming foto’s van jeugdleden op de site te mogen plaatsen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Na afloop van het
lidmaatschap worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd.
Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wij verzamelen geen gegevens van bezoekers aan
onze website.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van uw lidmaatschap van de KNLTB is het noodzakelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan deze partij, die in onze opdracht werkzaamheden
uitvoert. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze hosting provider van serverruimte
verstrekt (LISA). Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw
persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. TV Westmaas heeft
met deze aanbieder (LISA) een verwerkingsovereenkomst.
E-mail
Indien u zich als lid heeft ingeschreven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van
bestaande en nieuwe diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid
ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. U dient hiervoor een mail te sturen aan
secretaris@tvwestmaas.nl
Gegevens van niet-leden
Ten behoeve van de inschrijving en een juist verloop van het jaarlijkse Open Toernooi van TV
Westmaas worden de volgende gegevens van leden en niet-leden ingevoerd in het digitale
toernooiprogramma:
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
E-mail
Telefoonnummer
Speelsterkte
Bondsnummer KNLTB
Beschikbaarheid tijdens de toernooiperiode

Na afloop van het toernooi worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van het emailadres, dat gebruikt wordt voor het uitnodigen van spelers voor het Open Toernooi van het
daaropvolgende jaar.
Uw rechten
U hebt het recht:
• in te zien welke gegevens wij van u gebruiken.
• uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Secretaris tennisvereniging Westmaas, secreatris@tvwestmaas.nl
Toestemming
Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het verlenen van toestemming. In
het kader van de AVG zal TV Westmaas ten tijde van het in werking treden van de verordening
alle leden éénmalig vragen toestemming te verlenen aan de vereniging persoonsgegeven op de in
dit privacyreglement beschreven manier te verwerken.
Nieuwe leden worden bij inschrijving om toestemming gevraagd.
Beveiliging
TV Westmaas neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
secretaris@tvwestmaas.nl
Tennisvereniging Westmaas:
• Maakt geen profielen van betrokkenen
• Maakt geen gebruik van gekoppelde systemen
• Maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen
hebben
• Maakt geen gebruik van openbare bronnen en verkrijgt geen persoonsgegevens van
derden

Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2018. Tennisvereniging Westmaas behoudt zich het
recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is
gepubliceerd op onze website.

