Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Deze privacywet speelt binnen TVSO ook een rol.
Hieronder zal concreet benoemd worden wat er met uw privacygegevens
gebeurd en hoe wij deze bewaren.
Bij de inschrijving vragen wij diverse gegevens op:
 Naam,
 Voorletters
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 Pasfoto
Deze gegevens zijn nodig om onze leden in te schrijven binnen de KNLTB. Door
deze inschrijving is het mogelijk competitie en toernooien te spelen.
Dit wordt digitaal vormgegeven in een programma dat KNLTB-Club heet en is
aangesloten bij de KNLTB.
In KNLTB-club is een module ingebouwd en heet KNLTB-collect, dit is een
digitale module die voor onze vereniging de contributie verzorgd.

Minderjarigen

Indien een minderjarige zich wenst te registreren dient hiertoe expliciete
toestemming van ouder /verzorger te worden overlegd.

Waarom vragen wij adresgegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig voor het versturen van onze contributiebrieven
als betaling via KNLTB-collect niet mogelijk is

Waarom vragen wij geboortedatum?

Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen bepalen of het een senior of
junior speler betreft

Waarom vragen wij emailadressen en telefoonnummers?
Deze gegevens hebben wij nodig om de communicatie wat betreft activiteiten
vorm te geven.
Jullie ontvangen de aankondiging van toernooien, competities en evenementen
via de e-mail of app.
Telefoonnummers worden genoteerd in het geval dat er iets aan de hand is met
uw zoon/dochter en zo kunnen wij u ten alle tijden sneller bereiken.
In bepaalde gevallen is het prettiger u te bellen dan te mailen.

Waarom vragen wij een pasfoto

Deze hebben wij nodig voor het aanvragen van een ledenpas bij KNLTB.
De ledenpas is alleen geldig voor de competitie wanneer hierop ook de pasfoto
van de betreffende speler staat afgedrukt. Een ledenpas waarop de pasfoto
ontbreekt, is absoluut niet geldig voor het spelen van competitie.
Pasfoto’s worden na verwerking teruggegeven of vernietigd

Wat wordt er aan persoonsgegevens bewaard?

De inschrijfformulieren die bij ons binnenkomen worden bewaard in de tijd van
lidmaatschap.
Dit wil zeggen dat wanneer een lid stopt binnen onze vereniging, de papieren
inschrijving vernietigd wordt binnen 3 maanden na beëindiging lidmaatschap.
Deze wordt door middel van een papierversnipperaar vernietigd.
De gegevens die op het inschrijfformulier staan worden in een ledenlijst
overgenomen in een beveiligd Excel-bestand.
De ledenlijst wordt jaarlijks in januari opgeschoond en wordt 2 jaar bewaard

Recht om persoonsgegevens in te zien.

Als leden en ouders/verzorgers van jeugdleden heeft u het recht om uw eigen
persoonsgegevens in te zien.
Uw kunt uw persoonsgegevens ten alle tijden op vragen via:
secretariaat@stevensweert-tennis.nl

Wie heeft zicht in mijn persoonsgegevens?

De penningmeester en secretaris hebben zicht in de persoonsgegevens, vanwege
het versturen van de contributiebrieven, sponsornota’s en informatie.
Ook heeft de ledenadministrateur toegang tot de persoonsgegevens, vanwege
het verwerken hiervan in KNLTB-club.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt TVSO geen persoonsgegevens aan andere
derden, anders dan leden van TVSO,
tenzij TVSO wettelijk verplicht is of dat het noodzakelijk is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens die voor onze
vereniging een positieve invloed hebben zoals het aanvragen van b.v. een
subsidie.

Website en links naar andere websites

De gegevens die door TVSO worden verwerkt bestaan uit twee categorieën:
Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in het contactformulier op de
website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals voor- achternaam, emailadres, telefoonnummer) als ook gegevens die in verband staan met de door
jou gestelde vraag of aangevraagde dienst.
Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de
site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt
sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met
als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is
alleen van toepassing op de website van TVSO.
Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.
TVSO raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal)
beeldmateriaal aan strikte regels gebonden en is AVG ook van toepassing

Wat betekend bovenstaande voor ons toernooi en activiteiten?

Bij het betreden van ons tenniscomplex gaat u er mee akkoord dat er tijdens
activiteiten, (denk hierbij aan toernooi,trainingen en andere activiteiten)
gefilmd en/of gefotografeerd kan worden.
Beeldmateriaal zal alleen gebruikt worden op de website en facebookpagina van
TVSO.
Indien u hier bezwaar tegen heeft , kunt u dit melden bij het bestuur
Hiervoor is een protocol opgesteld, deze is in te zien op onze website.

Wijziging van het privacy beleid

TVSO past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te
houden.
Op onze website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring
worden opgenomen.
TVSO raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal TVSO er alles aan doen u per e-mail en via onze
website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TVSO wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens,
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Julianalaan 6B
6107 BE Stevensweert
Tel. 0475-551881
secretariaat@stevensweert-tennis.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben over de AVG en
TVSO dan kunt u een e-mail sturen naar: secretariaat@stevensweert-tennis.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur TVSO

