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Als je lid wordt van onze prachtige en gezellige vereniging gebruiken wij persoonsgegevens. 

Omdat wij daar voorzichtig mee om willen gaan en helder willen zijn in wat wij doen hebben 

wij onder andere deze privacyverklaring opgesteld.  

  

Onze accommodatie is gevestigd aan het van Starkenborghkanaal Zuidzijde 2a. Postcode 

9801 TZ in Zuidhorn.  

 

Wij gebruiken in de volgende situaties persoonsgegevens: 

 Als je lid wilt worden of bent 

 Als je vrijwilligerswerk doet met een vergoeding 

 Voor sponsoring en of donateurschap (bijvoorbeeld club van 50) 

 Door het aangaan van een leveranciers- of anderszins zakelijke relatie aangaat met 

TIOL 

 Bij een bezoek aan onze website 

 Zodra je contact opneemt met de vereniging via e-mail, telefoon of sociale media 

 Als je meedoet aan activiteiten van de vereniging 

 

Om welke persoonsgegevens gaat het: 

We geven hier een opsomming van alle gegevens. In ons register van verwerkingen kun je 

terugvinden per situatie om welke persoonsgegevens het precies gaat.  

 

 Naam, adres en woonplaats  

 Geboortedatum 

 Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) 

 Financiële gegevens 

 Lidmaatschapsnummer TIOL 

 Bondsnummer KNLTB 

 Speelsterkte  

 Functie binnen de vereniging 

 Beeldmateriaal (pasfoto) 

 

Voor jeugdleden geldt dat wij ook de persoonsgegevens van de ouder/voogd gebruiken. 

 

We bepalen voor elke situatie het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben en 

gebruiken zo weinig mogelijk persoonsgegevens om dat doel te bereiken.  

We hebben voor elke verwerking een wettelijke grondslag bepaald. Artikel 6 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft hiervoor de volgende opties: 

 

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 
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b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 

overeenkomst maatregelen te nemen; 

 

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 

de verwerkingsverantwoordelijke rust; 

 

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een 

andere natuurlijke persoon te beschermen; 

 

 

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 

van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; 

 

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 

van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de 

belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die 

tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, 

met name wanneer de betrokkene een kind is. 

 

Welke grondslag bij welke situatie van toepassing is wordt eveneens in het register van 

verwerkingen aangegeven. 

 

Opslag en verwerking binnen de EER 

 

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens te verwerken binnen de Europese 

Economische ruimte. Dit is van belang omdat voor EER aangesloten landen geldt dat er 

goede afspraken zijn gemaakt die voor al deze landen vrijwel gelijk zijn.  

 

Doorgifte van persoonsgegevens 

 

Wij geven uw gegevens soms door aan een andere organisatie. Hiervoor hebben wij altijd 

een goede reden. Wij geven bijvoorbeeld bepaalde gegevens door aan de KNLTB om uw 

inschrijving daar te administreren. Als wij een taak uitbesteden (dit wordt een verwerking 

genoemd) dan zorgen wij dat wij goede afspraken maken met de organisatie waaraan wij de 

verwerking uitbesteden.  

 

Bewaartermijnen 
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Het is niet de bedoeling om persoonsgegeven langer te bewaren dan nodig. In principe 

verwijderen we of anonimiseren wij de persoonsgegevens na 2 jaar, maar er zijn 

uitzonderingen mogelijk. Meestal is dat omdat een wet dit van ons vraagt. Bijvoorbeeld voor 

belastingen is de termijn 7 jaar.  

 

Uw rechten 

 

Denkt u dat uw persoonsgegevens niet kloppen? Of wilt u liever niet dat bepaalde 

persoonsgegevens bij TIOL bewaard blijven? U kunt uw eigen persoonsgegevens inzien en 

deze als dat nodig is laten verbeteren of verwijderen. De AVG heeft u namelijk een aantal 

rechten toegekend. 

 

Deze rechten zijn: 

 Inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van je vastgelegd hebben zodat je kunt 

controleren of die gegevens kloppen en goed in het systeem staan; 

 Ons vragen de persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren of aan te vullen als deze 

onvolledig zijn; 

 Ons vragen om de verwerking te beperken, gegevens te wissen of bezwaar maken 

tegen het vastleggen van de gegevens; 

 Vragen om extra informatie. Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog 

steeds vragen hoe de tennisvereniging in zijn algemeenheid met persoonsgegevens 

omgaat? Die vragen kunt u ons altijd stellen; 

 Een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens. Dat laatste kunt u doen via 

de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. De Autoriteit zal u vaak vragen eerst 

contact op te nemen met de vereniging voor de behandeling van uw klacht. 

 Heeft u eerder toestemming gegeven voor het vastleggen van bepaalde gegevens? 

Dan kunt u die toestemming weer intrekken.  

 

Als je een van deze rechten wilt gebruiken, neem dan contact op met het bestuur via 

info@tiol.nl. 
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