Molenbosweg 10, 6571 BA Berg en Dal

' clubhuis 024 682855

Privacyverklaring
Tennisvereniging Berg en Dal (hierna verder te noemen: “de tennisvereniging”) hecht veel waarde aan de
bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Tennisvereniging Berg en Dal 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:
-

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 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 je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als tennisvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerkt de tennisvereniging je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van leden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden
om met jou, als lid van de vereniging, een relatie aan te kunnen gaan.
Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen
denk aan info over clubactiviteiten of kwaliteitsonderzoek.
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
voor bijv. automatische incasso van contributie of reserveren van banen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen opdracht; t.w. de mogelijkheid bieden tot het beoefenen v.d. tennissport in verenigingsverband.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de tennisvereniging de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht.
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e-mail: info@tvbergendal.nl

Met wie deelt de tennisvereniging je gegevens?
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
-

KNLTB: Het verzorgen van het lidmaatschap van de KNLTB en het verstrekken van de KNLTB-lidmaatschapspassen
KNLTB Club | LISA Tennis B.V.: Ledenadministratiepakket en baan reserveringssysteem
Rabobank: automatische incasso van contributies.

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 je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Hoe gaat de tennisvereniging om met je gegevens?
Je persoonsgegevens worden door de tennisvereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beschermen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Rechten ten aanzien van je gegevens
Wil je weten welke persoonsgegevens bij ons als verwerkingsverantwoordelijke bekend zijn? Dit kun je ons
altijd vragen. Als je persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kun je ons vragen om deze gegevens aan
te passen of aan te vullen. Als je vindt dat je gegevens verwijderd of qua verwerking beperkt moeten worden,
of als je bezwaar hebt tegen een verwerking dan wel je gegevens wilt overdragen, dan kunt je dit ook aan ons
doorgeven.
Wijzigingen van de Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of vanwege
ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig de Privacyverklaring op onze website. Hier vind je altijd de meest
recente versie. De laatste wijziging was op 23 februari 2021.
Vragen of klachten
Als je een vraag of klacht hebt over de Privacyverklaring of over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan
kun je contact opnemen met:
Tennisvereniging Berg en Dal
Molenbosweg 10
6571BA Berg en Dal
info@tvbergendal.nl
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