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Privacyverklaring A.B.T.C. “De Wildbaan”  
 

 
Algemene Borculose Tennisclub “De Wildbaan” (hierna: “De Wildbaan”), respecteert de privacy van 
haar leden (spelend en niet spelend) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacyverklaring willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Gebruik gegevens  
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Wildbaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval:  
 
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. 
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren.  
 
Persoonsgegevens van leden worden door de tennisvereniging verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en):  
 
 Administratieve doeleinden. 
 Communicatie over De Wildbaan en/of uitnodigingen. 
 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 
 De overeengekomen opdracht; t.w. de mogelijkheid bieden tot het beoefenen v.d. tennissport in 

verenigingsverband. 
  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt de tennisvereniging de volgende persoonsgegevens 
van u: 
  
 Voornaam 
 Tussenvoegsel 
 Achternaam 
 Telefoonnummer 
 Adres, postcode en woonplaats 
 Banknummer 
 Geboortedatum 
 Geslacht 
 E-mailadres 
 Soort abonnement 
 Foto 
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Delen van gegevens 
Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden door De Wildbaan niet om 
commerciële redenen aan andere partijen verkocht. Wel delen wij uw gegevens met de KNLTB om u, 
zoals hierboven al vermeld, als lid te registreren. Alle bestuurs- en commissieleden en door ons 
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Op de 
website en op de KNLTB Club app zullen de namen van de vrijwilligers die kantinedienst hebben 
gecommuniceerd worden.  
 
Elk lid van De Wildbaan heeft met zijn persoonlijke login gegevens toegang tot de besloten omgeving 
op de website. In deze omgeving is opgenomen de ledenlijst van De Wildbaan. Hierin zijn 
verschillende gegevens zichtbaar voor andere leden, zoals telefoonnummer en emailadres.  
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Wij maken gebruik van de KNLTB als derde partij voor het verzorgen van het lidmaatschap van de 
KNLTB en het verstrekken van de KNLTB-lidmaatschapspassen. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Foto’s /beeldmateriaal  
Tijdens de trainingen, wedstrijden en tennis gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's 
genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van De Wildbaan, leden van andere verenigingen 
of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App en/of Sociale 
Netwerken van De Wildbaan verschijnen. Wij vragen vooraf toestemming bij inschrijving. Mocht u 
achteraf bezwaar willen maken kunt u dat doen bij het bestuur via bestuur@abtcdewildbaan.nl  
 
Periode  
De Wildbaan slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale 
bewaarplicht is iedere ondernemer en vereniging, en dus ook De Wildbaan, verplicht de 
boekhouding/administratie gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw 
gegevens uit onze boekhouding/administratie.  
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Beveiliging 
De Wildbaan treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
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noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen periodiek gecontroleerd worden.  
 
Rechten van betrokkene 
U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft 
een ieder die gegevens aan De Wildbaan verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de 
gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door De Wildbaan gerespecteerd. 
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft 
u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het 
verwerken van de toestemming in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, 
kunt u uw bezwaar per e-mail versturen naar bestuur@abtcdewildbaan.nl of per post naar De 
Hoflaan 7, 7271 BR te Borculo 
    
Mocht er een situatie onstaan waarbij u en het bestuur van De Wildbaan er niet uitkomen heeft u 
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze 
link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  
 
Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De 
Wildbaan kan gebruik maken van cookies. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen 
over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 
bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw 
browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de websites van De Wildbaan geen cookies 
ontvangt.  
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van De Wildbaan. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De 
Wildbaan raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Feedback 
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde 
zaken aangaande De Wildbaan kunt u contact opnemen via e-mailadres bestuur@abtcdewildbaan.nl. 
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u nog aanleiding 
zien voor aanvulling, zien wij deze ook graag tegemoet op bovenstaand emailadres. 
 
Contactgegevens 
Bestuur   : bestuur@abtcdewildbaan.nl 
Adres De Wildbaan : De Hoflaan 7, 7271 BR te Borculo 
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Wildbaan past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.  


