Privacy Protocol tennisvereniging Kolham
Algemeen
Om de diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de
tennisvereniging Kolham (‘wij’) persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van
onze leden en zorgen dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit
privacy protocol wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er mee wordt gedaan
en welke rechten de leden hebben.
Contactgegevens: secretariaat Tennisverenging Kolham, Hoofdweg 46a,
9615 AG Kolham, tel: 0598-391699; mail: tennisverenigingkolham@live.nl
Hieronder staat een overzicht van alle onderwerpen die in dit privacy protocol staan.
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Welke gegevens worden door ons verwerkt?
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Welke gegevens worden door de Tennisvereniging Kolham verwerkt?

Wij verwerken gegevens van onze leden indien:












Het gaat om de gegevens voor een lidmaatschap. Dit betreft initialen, naam (voor- en
achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en
gegevens die uit betalingsverplichtingen voortkomen (denk aan rekeningnummer).
Het gaat om bestuurders of vrijwilligers die actief zijn of zijn geweest. Het betreft
functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
Het gaat om leden of oud leden die op de een of andere manier onderscheiden zijn
door de vereniging. Het betreft naam van de onderscheiding en datum van
toekenning;
Het gaat om leden die vermeld worden in het jaarverslag van de vereniging wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging. Het betreft voor- en achternaam in
combinatie met de verdiensten en eventueel uitgeoefende functie;
Een lid zich aanmeldt voor evenementen/activiteiten van de vereniging. Het gaat dan
om gegevens die hiervoor relevant zijn: Dit is afhankelijk van het soort evenement en
kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten.
Een nieuwsbrief wordt uitgegeven. Het gaat dan om gegevens die zelf zijn
doorgegeven waaronder in ieder geval naam en e-mailadres;
Iemand contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de
gegevens waarover contact met ons wordt opgenomen en die men zelf heeft
doorgegeven voor het opnemen van contact (met toestemming dus). Het kan gaan om
een e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met voor- en achternaam.

2.
Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Het optimaal kunnen bedienen van de tennisvereniging en de individuele leden
(dat kan dus ook zijn het gebruiken van telefoonnummers en eamiladressen
voor kantine roosters)
Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de vereniging
Het organiseren van competities en toernooien (denk aan laddercompetitie en
het uitwisselen van emailadressen en telefoonnummers daarvoor);
Het organiseren van bijeenkomsten;
Het verstrekken van door de leden gevraagde informatie;
Archief doeleinden; en
Analytische en onderzoeksdoeleinden;
Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden
te informeren, te interesseren en te betrekken;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen
van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de
vereniging die eisen uiteraard volgen.
3.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven
doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden, zoals de KNLTB, nodig is voor
het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij deze ter beschikking onder de
strikte voorwaarden dat ze alleen voor genoemde doeleinden gebruikt mogen worden en in
lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Denk aan bijvoorbeeld opgave
gegevens voor een KNLTB-lidmaatschap, KNLTB-competitie of OGTB-competitie

4.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt en zolang
men lid is van de tennisvereniging tenzij anders aangegeven onder 1 en 2. Daarnaast worden
gegevens van oud leden zolang bewaart als voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Denk aan
achterstallige verplichtingen van een oud lid.
5.

Beveiliging en beheer

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van de gegevens van onze leden. De
gegevens worden beheerd door een ledenadministrateur en wanneer het om financiële
gegevens gaat de penningmeester. Zij zorgen voortdurend voor passende technische danwel
organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of de wijziging ervan. Wanneer een beroep wordt gedaan op inzagerecht wordt deze
zodanig gegeven dat alleen de eigen gegevens van een lid ingezien kunnen worden. Wanneer
dit digitaal niet beveiligd kan worden gebeurt inzage onder toezicht van de
ledenadministrateur.

Met het aangaan van het lidmaatschap verstrekt het lid toestemming aan de vereniging om de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering te verzamelen en te beheren.
Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt toestemming gevraagd om gegevens en/of foto’s
te mogen delen op de website. De huidige leden zullen voor hetzelfde ook om toestemming
worden gevraagd. De vereniging houdt hiervan een administratie bij.

6.

Rechten van onze leden

Leden hebben het recht van inzage en correctie van hun gegevens. Tevens heeft men het recht
gegevens te laten wissen bij einde van het lidmaatschap. Het uitwisselen van gegevens
(dataportabiliteit), anders dan met de KNLTB, gebeurt alleen met toestemming van het lid.
Indien leden vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van hun
persoonsgegevens kan men contact opnemen door een e-mail te sturen
aan tennisverenigingkolham@live.nl.
7.

Website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Op de
website worden gegevens van leden weergegeven die voor een goede bedrijfsvoering en
informatievoorziening wenselijk zijn. Het gaat dan alleen om naam, emailadres en
telefoonnummer. Het lid dient hiervoor toestemming te geven. Zonder deze toestemming
worden de gegevens niet vermeld. Op de website worden impressiefoto’s getoond van
activiteiten op de vereniging. Daarbij is herkenbaarheid van leden maar ook van derden niet
uit te sluiten. We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om deze te mogen
fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de
website, sociale media, voor gebruik op folders of posters).

8.

Wijzigingen in dit privacy protocol

Dit privacy protocol kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen
in de bedrijfsvoering van de vereniging. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy
protocol te raadplegen.

