
Privacyreglement Tennisvereniging Griffensteyn  

 

Tennisvereniging Griffensteyn (hierna: "de Tennisvereniging") verwerkt persoonsgegevens 

(hierna: "Gegevens"). De Tennisvereniging vindt privacy belangrijk. In dit 

privacyreglement legt zij (onder meer) uit van wie zij gegevens verwerkt, welke 

gegevens zij verwerkt en waarom zij dat doet.  

 

De Tennisvereniging verwerkt Gegevens van:  

• (oud-) leden;  

• (oud-) bestuurders;  

• medewerkers;  

• leveranciers; 

• actieve en/of onderscheiden vrijwilligers; 

• deelnemers aan (interne en KNLTB-) competitie/ toernooien. 

 

De Tennisvereniging verwerkt de volgende Gegevens: 

• van haar (actieve) leden en deelnemers aan competities/toernooien: initialen, 

NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, 

nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, teamnummer, pasfoto, bondsnummer, 

wedstrijduitslagen en betaalgegevens;  

• van haar actieve leden: het wel/niet hebben van een IVA-certificaat of EHBO-

diploma;  

• van haar actieve leden logt de vereniging wie op welk moment welke deur 

opent (toegangshek, toegangsdeur, tussendeur tussen hal en clubhuis); 

• van haar oud-leden: de ledengegevens; 

• van bestuurders en andere vrijwilligers: functie, termijn/periode waarin de functie 

is uitgeoefend, eventueel naam van een onderscheiding en datum van 

toekenning.  

• van leveranciers: contactgegevens.  

  

Doel  

De verwerking van de Gegevens is nodig om:  

• de lidmaatschapsovereenkomst die de Tennisvereniging met haar leden heeft 

financieel en administratief af te kunnen wikkelen; 

• de financiële en administratieve afhandeling van competitie/toernooien te 

kunnen voldoen;  

• leden toegang te kunnen geven tot het park en het clubhuis; 

• leden/(oud-) bestuurders/(oud-) medewerkers en actieve en/of onderscheiden 

vrijwilligers te kunnen benaderen als dat nodig is; 

• deelnemers aan competitie/toernooien te kunnen benaderen als dat nodig is;  

• leden van de Tennisvereniging periodiek een nieuwsbrief toe te sturen of te 

informeren over verenigingsactiviteiten; 

• eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.   

 

Cameratoezicht 

Op tijden dat ons tennispark gesloten is, beveiligen wij het terrein en ons clubhuis met 

behulp van camera’s. Dit doen we in ieder geval tussen 23.30 uur ’s avonds en 07.00 uur 



de volgende ochtend. Wij doen dit om ons terrein en clubhuis te beschermen tegen 

bijvoorbeeld inbraak en vernieling.  

 

Bij het toegangshek van ons terrein en de ingangen van ons clubhuis hebben we 

zichtbaar aangegeven dat we gebruik maken van cameratoezicht (door het plaatsen 

van een bordje/sticker ‘Cameratoezicht’).  

 

De camerabeelden worden ongeveer 4 weken bewaard. Daarna worden ze 

overschreven of vernietigd, tenzij er opnames zijn van een incident, zoals diefstal of 

vernieling. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. 

Zo nodig overhandigen wij de beelden aan de politie. 

 

Verstrekking aan derden 

De Tennisvereniging verstrekt geen Gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor het 

uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden of wij een wettelijke verplichting 

daartoe hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van Gegevens aan de 

KNLTB. Ook kan het zijn dat derden die voor de Tennisvereniging en leden een ICT 

oplossing aanbieden (ledenadministratie en het afhangbord). In dat geval verwerkt 

degene die de ICT-oplossing aanbiedt de Gegevens voor de Tennisvereniging. Deze 

derden doen dat overeenkomstig de daarover met de Tennisvereniging gemaakte 

afspraken en op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende 

wettelijke eisen en richtlijnen. 

 

Bewaartermijn 

De Gegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De 

Tennisvereniging bewaart Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de 

verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een 

wettelijke plicht.  

 

Beveiliging   

De Tennisvereniging gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw Gegevens en heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Gegevens te 

beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik/verlies/wijziging ervan. Zo hebben alleen (door 

het bestuur) geautoriseerde personen toegang tot de Gegevens en is het 

administratiesysteem beveiligd volgens de gangbare beveiligingsnormen. Het bestuur 

geeft alleen autorisatie tot Gegevens uit indien en voor zover dat nodig is voor de 

functie van de geautoriseerde persoon. Zo kunnen alleen geautoriseerde leden van de 

clubhuiscommissie zien wie zich toegang verschaft tot het park en/of het clubhuis.  

 

Uw rechten   

Als u vragen en/of suggesties heeft over de verwerking van uw Gegevens kunt u contact 

opnemen door een e-mail te sturen aan het bestuur van de Tennisvereniging (mailadres: 

secretaris@griffensteyn.nl).  

Als u uw Gegevens wilt wijzigen of aanvullen, dan kunt u dat doen door in te loggen in 

uw persoonlijke omgeving van de ledenregistratie en de aanpassingen in te voeren.  

De gegevens van oud-leden worden verwerkt / bewaard voor zover deze oud-leden 

daarmee hebben ingestemd en voor zolang nodig is om te voldoen aan een wettelijke 
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plicht. 

 

 


