
Privacyverklaring TV De Hoge Wick, Stationsstraat 21d te Oosterhout (Gld). 

  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die TV De Hoge Wick verwerkt van haar leden, 

deelnemers aan toernooien en andere door TV De Hoge Wick georganiseerde activiteiten. 

  

1. Welke gegevens verwerkt TV De Hoge Wick en voor welk doel? 

  

De volgende (persoons)gegevens kunnen worden verwerkt: 

A. t.b.v. lidmaatschap: 

 voor- en achternaam 

 geboortedatum 

 geslacht 

 adresgegevens 

 telefoonnummer(s) 

 e-mailadres 

 bankrekeningnummer 

 pasfoto 

 KNLTB-bondsnummer 

B. t.b.v. clubactiviteiten/toernooien: 

 voor- en achternaam 

 geboortedatum 

 geslacht 

 adresgegevens 

 telefoonnummer(s) 

 e-mailadres 

 bankrekeningnummer 

 KNLTB-bondsnummer 

 speelsterkte 

 De na(a)m(en) van partner(s) waarmee aan de activiteit deelgenomen wordt 

 KNLTB- bondsnummer(s) van partner(s) waarmee aan de activiteit deelgenomen wordt 

C.  t.b.v. deelnemers aan clubactiviteiten/toernooien: 

 voor- en achternaam 

 telefoonnummer(s) 

 e-mailadres 

  

De gegevens uit sub 1.A worden gebruikt voor onderstaande doeleinden: 

o Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, betaling van de contributie, het aan- en afmelden 

bij de KNLTB 

o Pasfoto wordt gebruikt voor de KNLTB lidmaatschapspas 

o Het versturen van een clubnieuwsbrief 

o Het versturen van bestuurlijke mededelingen 

  

De gegevens uit sub 1.B worden gebruikt voor onderstaande doeleinden: 

o Uitnodigen, vastleggen en bevestiging van deelname aan clubactiviteiten/toernooien 

o Communicatie omtrent wijzigingen m.b.t. clubactiviteiten/toernooien 

 

De gegevens uit sub 1.C worden gebruikt voor onderstaande doeleinden: 

o Communicatie tussen deelnemers van clubactiviteiten/toernooien (b.v. afspreken inhaaldatum/tijd, 

verplaatsen wedstrijd, afzegging, etc). 

  



2. Bewaartermijn 

  

Door TV De Hoge Wick bewaarde gegevens zoals genoemd in sub 1.A worden bewaard voor de duur van het 

lidmaatschap + 1 jaar. Bewaarde gegevens t.b.v. clubactiviteiten/toernooien zoals genoemd in sub 1.B 

worden tot maximaal 1 jaar nadat de activiteit/het toernooi heeft plaatsgevonden bewaard. 

  

3. Toegang tot de gegevens 

  

Toegang tot de genoemde gegevens uit sub 1.A hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester van T.V. 

De Hoge Wick. Daarnaast heeft de organisator van een clubactiviteit/toernooi toegang tot de gegevens uit 

sub 1.B. 

  

4. Opvragen van geregistreerde gegevens/bezwaar op verwerking gegevens 

  

Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

iedereen het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens door TV De Hoge Wick en heeft 

iedereen tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat men bij ons een verzoek kan 

indienen om inzage in de gegevens die bij TV De Hoge Wick over de aanvrager bekend zijn. 

   

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van 

gegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van ieders persoonsgegevens kunnen gestuurd worden 

naar secretaris@dehogewick.nl. TV De Hoge Wick reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 

weken, op dit verzoek. 

  

Iedereen heeft te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

 

5. Camerabeelden 

 

TV De Hoge Wick wijst er tenslotte op dat iedereen die het complex van de vereniging betreedt, kan worden 

opgenomen door camerabeelden. Deze beelden worden gemaakt t.b.v. de veiligheid van de vereniging, 

leden en haar bezoekers en de bescherming van de eigendommen van TV De Hoge Wick. Deze 

camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard en indien nodig overgedragen aan de autoriteiten. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018. 


