
  

Privacyverklaring 

 

Tennisvereniging ’t Kèperke, gevestigd te Veerkensweg 26, 4751 CS Oud Gastel, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40282407, hierna te noemen “de 
vereniging”, verklaart inzake het omgaan met privacygegevens van haar leden het volgende. 

 

Vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid van onze vereniging, deelt u persoonsgegevens met 
ons. Wij gaat zorgvuldig om met uw gegevens en hebben voor u op een rijtje gezet hoe wij dat doen 
en welke rechten u heeft. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich per mail tot het bestuur 
richten via secretaris@keperke.nl. 

1. Lidmaatschap.  
Om u aan te melden als lid hebben wij de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam, 
geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail adres, pasfoto, lidmaatschapsnummer en 
verenigingsnummer.  Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van onze 
ledenadministratie en zijn nodig om u aan te melden bij de tennisbond KNLTB en u te 
benaderen indien nodig. Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent, maar ook daarna 
omdat wij het belangrijk vinden om onze oud-leden te benaderen indien er activiteiten zijn 
waarbij wij hen willen betrekken, zoals bijvoorbeeld een reünie of jubileum. Indien u hierop 
geen prijs stelt, zullen wij uw gegevens na het beëindigen van uw lidmaatschap uit onze 
administratie verwijderen. 
 

2. Administratie. 
Naast de onder punt 1. genoemde gegevens ontvangt onze ledenadministratie ook uw 
bankgegevens. Deze worden gebruikt om jaarlijks de contributie te innen. Wettelijk dienen 
wij deze 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap te bewaren. 
 

3. Trainingen. 
De onder 1. genoemde gegevens worden ook verstrekt aan de tennisleraren welke 
verbonden zijn aan onze vereniging. Ingeval van jeugdleden, worden ook de naam van de 
ouders, hun telefoonnummer en e-mail adres aan de leraar verstrekt. Wij hebben heb een 
geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Zie hiervoor punt 7. 
 

4. Berichtgeving. 
Om u als lid zo snel mogelijk te kunnen bereiken, worden uw naam en e-mail adres gebruikt 
om u digitale berichten, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen naar u te versturen. Dit doen 
wij zolang u bent aangemeld als lid en incidenteel naar oud-leden, maar in dat geval slechts 
in specifieke gevallen. 
 

5. Berichten van derden. 



Zolang u actief lid bent geeft u ons toestemming om berichten van derden naar u te 
verzenden. Denk daarbij aan berichten en nieuwsbrieven van de tennisbond KNLTB, 
uitnodigingen voor toernooien van andere verenigingen, sponsoren en instellingen welke 
acties aanbieden. In het laatste geval zullen wij daar zéér zorgvuldig mee omgaan. 
Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken en zal de 
berichtgeving altijd via de vereniging gaan. 
 

6. Cookies. 
Zodra u onze website benadert wordt u geconfronteerd met cookies. Deze bestanden 
vereenvoudigen het gebruik van onze website, maar wij kunnen ook zien hoe vaak onze site 
wordt bezocht. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven. 
Deze toestemming is niet nodig als het functionele en analytische cookies betreft in de zin 
van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 van de Telecommunicatiewet en de 
Privacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd intrekken door uw 
internetinstellingen te wijzigen. 
 

7. Geheimhouding. 
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden. 
Voor het activeren van uw lidmaatschap bij de tennisbond KNLTB worden uw gegevens wel 
aan hen verstrekt. Voor dat lidmaatschap valt u onder de privacy verklaring van de KNLTB. 
Zoals onder punt 3. vermeld, verstrekken wij uw gegevens aan de tennisleraren.  Ook 
beschikken een aantal van de kaderleden van de vereniging (leden van bestuur en 
commissies) over de mogelijkheid om uw gegevens te benaderen. Zowel trainers als 
kaderleden tekenen een geheimhoudingsverklaring waarin zij aangeven uw gegevens slecht 
te gebruiken voor zaken welke betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging. 
 

8. Website. 
Op onze website zullen, met uitzondering van de gegevens van onze kaderleden, geen 
gegevens van onze leden staan. Als lid geeft u toestemming dat de vereniging foto’s van 
evenementen op de website plaatst, waarbij het mogelijk is dat hierop leden zichtbaar zijn. 
 

9. Inzage in uw gegevens. 
Als lid hebt u recht de vereniging om inzage in uw persoonsgegevens te vragen en om uw 
gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Dit zal dan onverwijld worden doorgegeven aan 
de organisaties welke uw gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 
 

10. Beveiliging. 
Om uw gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies en diefstal zal de 
vereniging zorgen dat alleen de geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens 
en dat de toegang tot deze gegevens  afgeschermd zal worden. 
 

11. Andere websites. 
Het komt voor dat de website van de vereniging een link naar andere websites bevat. De 
privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de eigen verenging. 
 



12. Wijziging van het privacybeleid. 
De vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om reden van wijziging in de 
omstandigheden. De aangepaste versie zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. 
Bij belangrijke wijzigingen zullen de leden per e-mail worden geïnformeerd. 
 

13. Contactgegevens. 
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of hierop wijzigingen 
wenst door te geven, kunt u terecht bij de secretaris (secretaris@keperke.nl) 
 

14. Klachten. 
Indien u klachten heeft kunt u ook op bovengenoemd adres terecht, maar het kan natuurlijk 
voorkomen dat uw klacht niet naar wens wordt opgelost. 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 


