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Privacy Statement voor alle leden van Tennisvereniging Tachys 
 

Zoals we in onze mailing van 7 juni 2018 beloofd hebben, geven we hierbij informatie over de gegevens 

die wij van de Tachysleden verzamelen en wat we ermee doen. 
 

Het gaat om de volgende gegevens: 

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens en pasfoto. 

 

Al deze gegevens zijn nodig om de leden op een verantwoorde manier te kunnen laten tennissen. Hoe we met 

deze gegevens omgaan staat verwoord in onze Privacy Policy, die je op de Tachys site op internet kunt 

vinden (www.tachys.nl) op de Disclaimer & Privacy Policy pagina. 
 

TV Tachys heeft ervoor gekozen om al deze gegevens centraal neer te leggen in haar ledenadministratie-

databank die in nauwe samenwerking met de KNLTB tot stand is gekomen. Een beperkt aantal leden heeft 
toegang tot deze databank: denk hierbij aan de ledenadministrateur (alle gegevens), bestuur (alle noodzakelijke 

gegevens), commissieleden (beperkte toegang), webbeheer (beperkte toegang), financieel beheer (financieel 

relevante gegevens). Er is een lijst van personen en functies waarin precies staat wie welke gegevens kan 

inzien. 
 

In principe hoeven we van onze leden geen expliciete toestemming te vragen, omdat al deze gegevens door 

de leden zijn verstrekt toen ze zich aanmeldden bij TV Tachys. Dit geldt ook voor de pasfoto, die gebruikt 
wordt op de spelerspas en die ook zichtbaar is in de databank. 

 

Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar is altijd toestemming van ouders/verzorgers nodig voor het gebruik 

van die gegevens. Een procedure die altijd al gehanteerd werd. 
 

Leden hebben te allen tijde recht te weten welke gegevens van hen door TV Tachys worden gebruikt. 

Ze kunnen die opvragen bij de ledenadministratie@tachys.nl. Ook in het gebruikersprofiel van de 
KNLTB-app vind je een gedeelte van deze gegevens terug. 

 

We hopen dat we door middel van deze brief duidelijk hebben gemaakt dat we zorgvuldig omgaan met 
de door onze leden verstrekte gegevens. 

 

Mochten jullie vragen hebben, neem dan contact op met iemand van de AVG-Privacy werkgroep (Lidwine 

Steentjes, Marcel Schmidt, Dick van Eck) of stuur een mailtje naar bestuur@tachys.nl. 
 

Datum 29 november 2018 

Johan van den Hof (voorzitter Tachys) 
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