
Privacyverklaring    

  

T.C. De Groote Wielen heeft dit document opgesteld om duidelijk te maken waar jouw 

gegevens voor gebruikt worden. Wanneer je lid wordt van T.C. de Groote Wielen, ga je 

akkoord met de privacyvoorwaarden zoals in dit document benoemd. Je kunt je 

persoonsgegevens altijd inzien en wijzigen bij de ledenadministratie. Slechts het bestuur van 

onze vereniging en de ledenadministratie heeft toegang tot je gegevens binnen de 

vereniging. We gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Mocht je desondanks van 

mening zijn dat dit niet het geval is, wijzen wij je bij deze op de mogelijkheid een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens: 

T.C. De Groote Wielen verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens met de 

volgende doeleinden: 

 De voor- en achternaam worden bijgehouden om een goed onderscheid te kunnen 

maken tussen verschillende leden.  

 Het geslacht  wordt geregistreerd om een correcte teamindeling te maken voor de 

competitie.  

 De geboortedatum wordt bijgehouden om het lid in de juiste leeftijdscategorie te 

kunnen indelen tijdens competitie en toernooien.  

 Het e-mailadres wordt geregistreerd om contact te kunnen onderhouden met het 

lid. Hieronder valt het versturen van onder andere de nieuwsbrief, uitnodigingen 

voor activiteiten, updates vanuit het bestuur en andere zaken waarbij op een snelle 

manier contact met het lid gezocht moet worden. Bij inschrijving geef je aan of je de 

nieuwsbrief wenst te ontvangen. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden wanneer je 

dat wenst. 

 De adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van het lid 

worden geregistreerd om leden te kunnen bereiken in het geval van bijzondere 

omstandigheden.  

 Het telefoonnummer van het lid wordt geregistreerd om leden snel te kunnen 

bereiken, bijvoorbeeld in geval van afzegging tijdens toernooien. Bij inschrijving geef 

je aan of je toegevoegd wenst te worden aan whats app groepen van leden om zo 

makkelijk tennisafspraken te maken. Uiteraard kun je hieruit wanneer je dat wenst. 

 Tijdens activiteiten van onze vereniging wordt foto- en videomateriaal gemaakt om 

leden een terugblik te kunnen bieden. Dit kan gepubliceerd worden in de 

nieuwsbrief, op de website of op sociale media en kan gebruikt worden ter promotie 

van onze vereniging. Wanneer je als lid niet op een (bepaalde) foto of video wilt 

staan, kun je dit aangeven. Mocht je dit niet gedaan hebben en de foto of video is al 

gepubliceerd, dan kun je deze laten verwijderen. Uiteraard is ook vanuit het bestuur 

van onze vereniging oog voor de inhoud van een foto of video voordat deze 

geplaatst wordt. 
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 Bij aanmelding als lid wordt je foto gevraagd. Dit heeft tot doel dat je herkenbaar op 

je KNLTB ledenpas komt te staan. 

 

Bewerken van persoonsgegevens door derden: 

Je persoonsgegevens worden slechts gedeeld met 3 partijen: 

- KNLTB in verband met het aanmaken van uw bondspas en lidmaatschap 

- Conscribo (ons systeem voor ledenadministratie) 

- Voor een automatische incasso werken wij samen met Doorbetalers. Zodat zij je 

kunnen benaderen voor het doorgeven van uw IBAN rekeningnummer, delen wij je 

gegevens met hen. 

Met Conscribo en Doorbetalers heeft T.C. De Groote Wielen bewerkersovereenkomsten 

afgesloten, die te vinden zijn op de website www.tcdegrootewielen.nl.  

De KNLTB verwerkt geen persoonsgegevens in opdracht van de vereniging. Zij doet dit voor 

een eigen doel. Daarmee heeft de KNLTB dus een eigen verantwoordelijkheid om zich te 

houden aan de AVG en is een bewerkersovereenkomst niet nodig. 

 

Bewaren van de persoonsgegevens: 

Je persoonsgegevens worden bewaard in beveiligde documenten van T.C. De Groote Wielen. 

Deze gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap bij onze vereniging. Uiterlijk 

een half jaar na beëindiging van het lidmaatschap zullen persoonsgegevens verwijderd 

worden op voorwaarde dat geen openstaande rekeningen lopen. 

 

Datalek: 

Leidt een beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde 

verstrekking/toegang, dan is mogelijk sprake van een datalek. Tenzij het datalek 

waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor je, zullen wij het lek tijdig melden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op nadelige gevolgen 

voor je, dan melden wij dit uiteraard ook bij jou. 

 

Wijziging van de privacyverklaring: 

Bij een update van deze privacyverklaring, zal de website de meest recente versie tonen. Bij 

belangrijke wijzigingen zal T.C. De Groote Wielen leden per email op de hoogte stellen.  

 

http://www.tcdegrootewielen.nl/

