
Privacyverklaring 
 
 

Inleiding 
 
Vereniging Tennisclub “ Zuid” (hierna: TC Zuid) respecteert de privacy van haar 
leden, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en (overige) relaties. Wij vinden het 
belangrijk dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en de geldende 
privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring informeren wij 
u over wat wij met uw persoonsgegevens doen.  
 
Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens? 
 
TC Zuid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De 
contactgegevens van TC Zuid zijn: TC Zuid, Postbus 240, 7000 AE Doetinchem, tel: 
0314 333965, e-mail: info@tczuid.nl. 
 
Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt? 
 
TC Zuid verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, 
telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer. Welke persoonsgegevens of 
combinatie van persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de relatie met TC 
Zuid. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u bijvoorbeeld (digitaal) een 
inschrijfformulier invult, een brief of e-mail stuurt, deelneemt aan de competitie, 
toernooien of andere activiteiten van TC Zuid. Ook als u persoonsgegevens bij onze 
vereniging of medewerkers/leden achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. 
Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een 
(potentiële) klant – of zakelijke relatie met TC Zuid.  
 
Waarvoor gebruikt TC Zuid uw persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de exploitatie van onze 
tennisverenging en onder andere meer in het bijzonder voor de uitvoering van de 
volgende activiteiten: 
 
• TC Zuid verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van afspraken en het 

onderhouden van relaties met haar leden, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers, 
sponsoren en andere betrokkenen. Zo worden bijvoorbeeld naam, 
adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd van 
leden, medewerkers en (overige) vrijwilligers en van bezoekers die deelnemen 
aan competitie en toernooien. Ook worden naam, adresgegevens en e-
mailadressen vastgelegd van sponsoren. De verwerking van de 
persoonsgegevens is gebaseerd op een met de relatie gesloten overeenkomst, uw 
toestemming, dan wel het gerechtvaardigde belang van TC Zuid om relaties te 
onderhouden omdat dit noodzakelijk is in het kader van de exploitatie van de 
vereniging. 

 



• TC Zuid verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens en e-
mailadressen voor communicatiedoeleinden. U kunt hierbij denken aan het 
versturen van informatie over verenigingszaken en (digitale) nieuwsbrieven. Ook 
voor het verstrekken van informatie ten aanzien van bijvoorbeeld vergaderingen 
en activiteiten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerkingen zijn 
gebaseerd op uitvoering van een overeenkomst.  

 
• Tijdens vergaderingen van TC Zuid worden in notulen persoonsgegevens 

verwerkt, zoals namen van leden of andere betrokkenen. De verwerking is 
gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst, danwel het gerechtvaardigd 
belang van TC Zuid om vergaderingen schriftelijk vast te leggen omdat dit 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de vereniging.  

 
• Verder worden in nieuwsbrieven en op de website persoonsgegevens verwerkt, 

zoals namen en telefoonnummers van leden en foto’s van leden en overige 
betrokkenen. Grondslag voor deze verwerkingen is - voor zover van toepassing - 
uitvoering van de overeenkomst, dan wel het gerechtvaardigd belang van TC Zuid 
haar leden en overige geïnteresseerden te informeren over en enthousiasmeren 
voor (activiteiten binnen) onze vereniging, hetgeen noodzakelijk is in het kader van 
de exploitatie van onze vereniging.  

 
• TC Zuid verwerkt tevens persoonsgegevens van (voormalig) leden, zoals naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres, ter benadering na beëindiging van het 
lidmaatschap voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. De 
verwerking is gebaseerd op uw toestemming.    

 
Minderjarigen 
 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren bij TC Zuid, dient u hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming te hebben van uw ouder of voogd.  
 
Welke derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens? 
 
In het kader van de exploitatie van de vereniging, kan TC Zuid persoonsgegevens 
aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld de  KNLTB, tennistrainers of ICT-
dienstverleners. Verstrekking van persoonsgegevens vindt niet altijd plaats met het 
oog op verwerking. Voor zover derden persoonsgegevens verwerken doen zij dat 
volgens de door ons gegeven instructies en nemen wij passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in 
overeenstemming met hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens 
worden niet doorgegeven aan landen buiten Europa. TC Zuid zal verder 
persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of 
opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  
 
Hoe beschermen wij uw informatie? 
 
Wij vinden het van belang uw persoonsgegevens veilig te bewaren. Daarom hebben 
we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij onder 



meer gebruik van beveiligde PC’s, en ook fysieke bescherming van gebieden waar 
de informatie is opgeslagen.  
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 
Het hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegeven zijn verkregen en worden 
bewerkt, hoe lang deze door TC Zuid bewaard worden. Van belang hierbij zijn in 
ieder geval de verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor 
het doel waarvoor deze zijn verkregen, de wettelijke bewaartermijnen die voor 
bepaalde gegevens gelden, en de gerechtvaardigde belangen van TC Zuid. Uw 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven 
beschreven doeleinden. Op het moment dat het bewerken van uw 
persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze verwijderd of 
geanonimiseerd.     
 
Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht 
 
Indien u lid bent van onze vereniging en gebruik maakt van Mijn TC Zuid, kunt u een 
groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens inzien via uw account. Hier 
kunt u zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen. Wilt 
u inzage in alle over u verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek 
daartoe indienen per e-mail naar: info@tczuid.nl of per post naar TC Zuid, Postbus 
240, 7000 AE Doetinchem. Wilt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of 
verwijderen, bezwaar maken tegen een verwerking of gebruik maken van het recht 
op gegevensoverdracht, dan kunt u tevens gebruik maken van voornoemd (e-
mail)adres. TC Zuid zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  
 
Vragen, opmerkingen of klachten 
 
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw 
persoonsgegevens door TC Zuid kunt u contact opnemen via bovengenoemde 
contactgegevens. Op grond van wet- en regelgeving heeft u tevens het recht een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.  
 
Wijzigingen 
 
TC Zuid past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. 
Op onze website: www.tczuid.nl zal steeds de meest recente versie van onze 
Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring 
regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u 
per e-mail en via de website te informeren. Deze verklaring is opgesteld op 4 juli 
2018.  
 
 
 
 


