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INLEIDING
Toelichting privacybeleid
Dit document is het privacybeleid van TC de Belt en beantwoordt aan de eisen van de
huidige wetgeving. Het geeft aan waarom het pPrivacybeleid voor TC de Belt belangrijk
is, wat de uitgangspunten zijn en op welke manier het binnen de vereniging verankerd
is.
Het plan beschrijft hoe binnen TC de Belt met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het
document beschrijft ook de maatregelen die worden getroffen om het privacybeleid te
vertalen in praktijk.
Het privacybeleid heeft betrekking op het beschermen van persoonsgegevens van alle
betrokkenen binnen TC de Belt waaronder in ieder geval alle (oud) leden, bezoekers en
sponsoren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2016 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:
AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving moet zorgen voor harmonisatie van
de huidige privacyregelgeving in Europa en een verbetering van de
privacy(bescherming) van burgers.
Bij deze nieuwe regelgeving gaat het vooral om het beschermen van persoonsgegevens
in de digitale wereld.
Waarom is dit privacybeleid belangrijk?
TC de Belt hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Met elkaar
gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om want wij beseffen dat onzorgvuldig
gebruik impact kan hebben op een individu en reputatie- of financiele schade (hoge
boetes) voor de vereniging tot gevolg kan hebben.
Om met elkaar te kunnen tennissen, verwerken wij persoonsgegevens. Het zijn onze
vrijwilligers die dat doen en ieder lid kan toegang krijgen tot de ledenlijst om elkaar te
bereiken voor een tennisafspraak. Wij willen verwerking, inclusief opslag, van
persoonsgegevens zorgvuldig doen. Ieder lid heeft daarin een eigen
verantwoordelijkheid. We kunnen bescherming van persoonsgegevens namelijk niet
technisch, organisatorisch en/of procesmatig afdwingen. Dit beleid is van en voor onze
leden, door de ledenvergadering bekrachtigd en is met ieder lid gedeeld. Hiermee
maken wij naar elkaar expliciet hoe wij met persoonsgegevens om willen gaan. Wij
vragen onze leden conform dit beleid met persoonsgegevens om te gaan en twijfel over
het gebruik van persoonsgegevens bespreekbaar te maken.
Privacybeleid TC de Belt

Pagina 4 van 13

Doelstelling privacybeleid
Het privacybeleid heeft als primair doel de privacy van onze leden en derden te
waarborgen. Het is de leidraad voor alle activiteiten die privacy kunnen raken.

Privacybeleid TC de Belt
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BELEIDSUITGANGSPUNTEN EN PRIVACYPRINCIPES
Beleidsuitgangspunten privacy
Het beleid kent de volgende uitgangspunten:
-

-

-

-

Wij vinden dat onze leden elkaar moeten kunnen benaderen en daarom is de
ledenlijst toegankelijk voor alle leden.
TC de Belt is een organisatie die draait op vrijwilligers. Om onze activiteiten te
organiseren maken we gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden gedeeld met de vrijwilligers indien noodzakelijk voor het uitvoeren van
tennis en aanverwante activiteiten.
De vrijwilligers van TC de Belt zijn vanuit zichzelf gemotiveerd om te handelen
conform geldende wet- en regelgeving en ons beleid.
Integer en in overstemming met wet- en regelgeving handelen is een
mentaliteit, geen set afdwingbare regels. Veilig en betrouwbaar omgaan met
informatie is ieders verantwoordelijkheid en zit bij ons “tussen de oren”.
Het privacybeleid geldt voor al onze leden en verwerkers van TC de Belt.
Bescherming van persoonsgegevens wordt pragmatisch toegepast waarbij
wordt gestreefd naar een goede balans tussen het vrijwilligerswerk en
maatregelen.
Privacy is onderdeel van de integrale bestuursverantwoordelijkheid.
Het beleid biedt een kader om (toekomstige) maatregelen in de
informatiebeveiliging en privacy te toetsen.
Informatiebeveiliging en privacy zijn een continu proces.

Privacybeleid TC de Belt
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Privacyprincipes
Om aan bovenstaande beleidsuitgangspunten te voldoen gelden de volgende
privacyprincipes:
Doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Zo weinig mogelijk
gegevens

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens (hoeveelheid en
soort) die strikt noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde.

Kwaliteit van
persoonsgegevens

Wij streven om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te
verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn.

Informatieveiligheid

De leden die persoonsgegevens van TC de Belt verwerken
dragen zorg dat de toegang tot deze gegevens adequaat
beveiligd zijn.

Niet doorgeven aan
derden

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen.

Geen koopwaar

TC de Belt verkoopt geen persoonsgegevens.

Zo kort mogelijk
bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Wij
nemen de van toepassing zijnde bewaartermijnen in acht.

Recht op
transparantie en
correctie

Iedereen heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van zijn/haar persoonsgegevens.

Privacybeleid TC de Belt
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VERWERKINGEN
Verwerkingen door TC de Belt
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
•
•
•
•

Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
Adresgegevens eventueel postadres.
Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
Overige gegevens die benodigd kunnen zijn voor onze vereniging zoals bv social
media accounts.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•

•

•

•

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact
over het lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan en het maken van
afspraken over zelfwerkzaamheid.
Naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TC de Belt.
Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het
lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en/of afgenomen
diensten af te wikkelen.
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor
aanmelding bij de tennisbond (KNLTB). Invoering van adres is noodzakelijk
wegens het kunnen voltooien van het lidmaatschap en in ontvangst kunnen
nemen van de tennispas die gebruikt wordt voor het afhangsysteem.
E-mail berichtgeving (opt-out). We gebruiken naam en e-mailadres voor de
nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante
informatie over het lidmaatschap van TC de Belt. Afmelding voor deze mailings
is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
E-mail berichtgeving voor berichtgeving van het bestuur aan de leden zoals
bijvoorbeeld de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV)
en activiteiten waarvan het bestuur van mening is dat de nieuwsbrief (alleen)
niet voldoende/mogelijk is.
Naam en emailadressen van niet-leden, die zich eerder hebben ingeschreven
voor een tennisactiviteit, worden gebruikt om nieuwe tennisactiviteiten onder
de aandacht te brengen.

De verwerkingen die TC de Belt doet liggen vast in het verwerkingenregister.
Foto’s en ander beeldmateriaal:
Op onze website kunnen foto’s en ander beeldmateriaal geplaatst zijn/worden waarop
leden en derden herkenbaar in beeld kunnen zijn. Uitgangspunt is dat TC de Belt op haar
website alleen hiertoe overgaat met instemming van degene die in beeld is gebracht.
Voor volwassenen (leden en niet leden) voeren wij geen administratie met
toestemmingsverklaringen. Als volwassenen niet herkenbaar op de website
gepubliceerd willen worden, maken zij dit op eigen initiatief bij de wedstrijdleiding
kenbaar. Bij inschrijving van jeugdleden voor lidmaatschap en bij inschrijving voor een
jeugdactiviteit door niet-jeugdleden, vragen wij expliciet toestemming van
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ouders/verzorgers (t/m 16 jaar). Ieder verzoek tot verwijderen van foto’s en ander
beeldmateriaal van de website honoreren wij.

Met wie delen wij gegevens?
De persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt:
•
•
•
•
•

•
•

Aan de betrokkenen als het om hun eigen persoonsgegevens gaat.
Aan leden voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de
vrijwilligersactiviteiten voor TC de Belt en/of zelfwerkzaamheid.
Aan de KNLTB t.b.v. KNLTB lidmaatschappen en de uitvoering van KNLTB-club
Aan de websiteprovider t.b.v. informatie voor leden.
Met de tennisschool c.q. de tennistrainer met wie onze tennisvereniging een
overeenkomst heeft afgesloten voor het verzorgen van de tennistraining. Dit
gebeurt alleen en desgevraagd als de tennisschool c.q. de tennistrainer niet al
over deze gegevens beschikt vanwege de inschrijving voor tennistraining of
omdat deze gegevens verouderd blijken te zijn. In deze situatie zullen alleen
contactgegevens zoals woonadres, telefoonnummer en/of mailadres verstrekt
worden.
Na voorafgaande expliciete en vrijwillige toestemming van de betrokkene.
We kunnen verplicht worden gegevens te verstrekken vanwege een wettelijke
verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Bewaartermijnen
•
•
•
•

Ledengegevens: tot 2 jaar na einde lidmaatschap. Daarna kunnen de daarvoor noodzakelijke
persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.
Wedstrijduitslagen: onbeperkt.
Foto’s van leden/wedstrijden: afhankelijk van het doel van de verwerking.
Dieet- en medische gegevens: verwijderen uiterlijk 1 week na het event tenzij leden zelf
aangeven dat deze gegevens gedurend het lidmaatschap bewaard mogen blijven.

Privacybeleid TC de Belt
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•

Hoe gaan wij om met verwerkers?
-

TC de Belt streeft naar verwerkersovereenkomsten met alle bewerkers.
Met alle nieuwe bewerkers (of bij vernieuwing van bestaande contracten) wordt
standaard een verwerkersovereenkomst afgesloten.
TC de Belt verzekert zich regelmatig, lopende de contracttermijnen, van de door
de verwerker toegepaste (en aan de stand van de techniek aangepaste)
beveiligingsmaatregelen, behoudt zich het recht voor hiertoe ter plekke bij de
verwerkers controles uit te voeren en geeft daar ook daadwerkelijk invulling
aan.

ORGANISATIE VAN HET PRIVACYBELEID
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de
betrokkenen die bij, door of namens TC de Belt worden verwerkt. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Privacybeleid en houden toezicht op de
risico’s.
.

Privacybeleid TC de Belt
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BIJLAGE A: MAATREGELEN
Om de privacy te beschermen treffen en onderhouden wij een samenhangend pakket
aan maatregelen om de kwaliteit van de informatievoorziening te waarborgen.

Maatregelen om te voldoen aan de AVG
-

Een aantal technische maatregelen rondom het gebruik van een ICT hulpmiddel
in eigendom van de vereniging.
Tijdens de introductie van nieuwe leden wordt apart aandacht geschonken aan
het onderwerp privacy en informatiebeveiliging.
Alle nieuwe leden of vrijwilligers hebben kennisgenomen van dit privacy beleid
en verklaren daarnaar te handelen.
Bewaartermijnen zijn in dit beleid vastgesteld.
Er is een datalekprocedure opgesteld.
Er is een verwerkingsregister opgesteld en het secretariaat is als beheerder
daarvan aangewezen.
Er is een afspraak gemaakt om binnen TC de Belt met regelmaat het belang van
privacy- (en security) onder de aandacht te brengen en waar mogelijk/nodig de
leden van praktische tips te voorzien.

Privacybeleid TC de Belt
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BIJLAGE B BEGRIPPEN
Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke levende
persoon. Persoonsgegevens kunnen direct of indirect identificeerbaar zijn.
-

Direct identificeerbaar: Gegevens die naar hun aard rechtstreeks betrekking
hebben op een persoon, zoals iemands naam.
Indirect identificeerbaar: Gegevens die naar hun aard geen betrekking hebben
op een persoon worden als persoonsgegeven aangemerkt als deze mede
bepalend zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het
maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Voorbeelden hiervan
zijn het type huis of auto van een betrokkene, omdat dit iets zegt over het
inkomen en vermogen van de betrokkene. Ook gegevens die in combinatie met
andere gegevens tot identificeerbaarheid kunnen leiden worden aangemerkt als
persoonsgegeven.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn naar hun aard of hun gedrag vertrouwelijker dan
'gewone' persoonsgegevens en verwerking ervan geschiedt op andere gronden dan
'gewone' persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over:
-

Godsdienst of levensovertuiging;
Ras;
Politieke gezindheid;
Gezondheid;
Seksuele leven;
Lidmaatschap van een vakvereniging;
Strafrechtelijke persoonsgegevens;
Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een
opgelegd verbod;
Een wettelijk voorgeschreven identificatienummer (zoals een BSN-nummer of
een kentekennummer).

De verwerking van persoonsgegevens
Verwerking: het begrip 'verwerking' is heel breed en omvat alle handelingen van het
creëren, opslaan, gebruiken, delen en archiveren tot de vernietiging van
persoonsgegevens. Het is voor iedereen binnen TC de Belt belangrijk om zich goed te
realiseren dat doorgifte van persoonsgegevens naar personen en organisaties in landen
binnen de EU (en dus binnen Nederland, ook tussen personen of afdelingen binnen de
eigen organisatie) ook onder het algemene begrip 'verwerking' valt. Op elke doorgifte
van persoonsgegevens binnen de EU zijn dus alle wettelijke eisen die voorverwerking
gelden van toepassing.
Privacybeleid TC de Belt
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De oorspronkelijke verantwoordelijke – dat is hij die het doel en de middelen voor de
verwerking vaststelt – blijft dus ook na de doorgifte verantwoordelijk voor een
rechtmatige omgang met persoonsgegevens en is dus ook (juridisch) aansprakelijk als er
een onrechtmatigheid in de omgang met persoonsgegevens optreedt. De ontvangende
partij is de bewerker van de persoonsgegevens. Tussen de verstrekker en ontvanger
dient dus te allen tijden verplicht een bewerkersovereenkomst opgesteld te zijn.
Hoewel niet limitatief, vallen de volgende handelingen in ieder geval onder verwerking
van persoonsgegevens: verzamelen;
-

vastleggen,
bewaren;
ordenen; wijzigen;
opvragen;
raadplegen;
gebruiken;
samenbrengen;
met elkaar in verband brengen (koppelen);
afschermen;
uitwissen;
vernietigen;
profilen;
doorgifte (elke vorm van ter beschikkingstelling, zoals doorzending en
verspreiding).

Kortom: alles wat je doet met persoonsgegevens, valt onder het begrip verwerken.

Privacybeleid TC de Belt

Pagina 13 van 13

