PRIVACYVERKLARING VAN TENNIS VERENIGING LEMELERVELD
Versie 1.0 d.d. 17-11-2018

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Tennisvereniging
Lemelerveld (hierna: “TVL” ) verwerkt van haar leden, sponsoren, donateurs en deelnemers aan het
jaarlijkse Open Pinkstertoernooi.
Indien je lid wordt van TVL, of om een andere reden persoonsgegevens aan TVL verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming, dat jouw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring verwerkt
worden.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Tennisvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 2
8151PP Lemelerveld
Postadres:
Nieuwstraat 50
8152BK Lemelerveld
telefoonnr.: 0572-371639,
KvK nummer 0503314
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via: ledenadministratie@tvlemelerveld.nl
Voor alle overige zaken is de vereniging bereikbaar via: bestuur@tvlemelerveld.nl
2. Welke gegevens verwerkt TVL en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) geboortedatum
c) geslacht
d) adresgegevens met eventueel postadres
e) telefoonnummer vast-mobiel
f) E-mailadres
g) bankrekeningnummer
2.2
TVL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, en aan- en afmelden bij de KNLTB ,
je naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van, uitnodigingen en informatie over activiteiten en diensten van de TVL;
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van de contributie,
trainingen, cursussen of andere afgenomen diensten af te wikkelen.
3. Bewaartermijnen
TVL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot
maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.
E-mail berichtgeving TVL gebruikt je naam en e-mailadres voor het toesturen van uitnodigingen voor
deelname aan onderlinge toernooien (clubkampioenschappen e.d.) en overige interessante informatie
over activiteiten en diensten gerelateerd aan jouw lidmaatschap van TVL .

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TVL passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
4.2 De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in eigen beheer van TVL .
4.3 De personen die de persoonsgegevens behandelen/verwerken doen dit op een computer met

4.4

goede beveiliging.
De personen die de persoonsgegevens behandelen/verwerken, zijn uitdrukkelijk geïnstrueerd
om uiterst discreet met de gegevens om te gaan en ingeval van een onverhoopt data lek
zullen alle betrokkenen worden ingelicht.

Alleen voor het lidmaatschap van de KNLTB worden de relevante gegevens verstrekt aan
de KNLTB.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van TVL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TVL zal je verzoek in behandeling nemen en
je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TVL je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, via
ledenadministratie@tvlemelerveld.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht
aan bestuur@tvlemelerveld.nl
6.
Publicatie van foto’s
Bij TVL worden foto’s gemaakt en gebruikt voor publicitaire uitingen. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, dan kunt u aangeven dat u geen foto’s van u of uw kind ergens gepubliceerd wilt zien.
Het kan voorkomen dat u of uw kind al reeds op één van de foto’s op onze website of andere
social media kanalen staat gepubliceerd. Mocht u hier tegen bezwaar hebben, dan kunt u hier tegen
een verzoek tot correctie ( b.v. onherkenbaar maken of complete verwijdering van de foto) indienen.
Een verzoek met betrekking tot het niet plaatsen van foto’s kunt u indienen bij:
bestuur@tvlemelerveld.nl
7. Open Pinkstertoernooi
De gegevens die verzameld worden (KNLTB eisen) van niet leden van TVL, t.b.v. deelname aan
ons jaarlijkse Open Pinkstertoernooi, worden alleen gebruikt om deelname mogelijk te maken
aan dit toernooi en voor een uitnodiging voor deelname aan de volgende editie.
8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan uiteraard indien nodig, worden gewijzigd. De actuele versie van onze
Privacyverklaring kunt u op onze website www.tvlemelerveld.nl bekijken. Wij adviseren je om
regelmatig de Privacyverklaring op de website te bekijken.
Uitleg:
KNLTB : (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond)
Contact info: bestuur@tvlemelerveld.nl
ledenadministratie@tvlemelerveld.nl
www.tvlemelerveld.nl

