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PRIVACY VERKLARING T.V. EVERGREEN MAASSLUIS 

 

Inleiding 
Sinds mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle instanties (dus ook verenigingen), die privacy gevoelige 
informatie in hun bezit krijgen en hoe ze deze moeten behandelen. Eveneens is in deze wet geregeld 
welke rechten u (als verschaffer van uw privé-gegevens) heeft, indien uw gegevens eenmaal in het bezit 
zijn van die instantie. 
 
Alle instanties dienen hun medewerkers, leden etc. duidelijk te informeren middels een zogenaamde 
privacy verklaring. Dit gebeurt doorgaans middels een gerichte mail aan alle huidige leden en ieder nieuw 
lid, het plaatsen van het verklaring op de website en het zichtbaar ophangen van deze verklaring. 
 
Overigens hanteert T.V. Evergreen geen individuele overeenkomst (getekend door beide partijen) als 
bevestiging van een lidmaatschap. De betrokkene meldt zich aan als lid en met de betaling van de 
contributie wordt het lidmaatschap bekrachtigd. 
 
Bewust of onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft T.V. Evergeen cq het Bestuur (de 
Verantwoordelijke) in een verklaring voor u uiteengezet hoe wij met de persoonsgegevens van onze 
leden (de Betrokkenen) omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen 
van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan ledenadministratie@evergreen-tennis.nl. 
 
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 hieronder uitvoerig beschreven; 
 Alleen die persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor het betreffende doel (minimaal 

gebruik); 
 Uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij meerdere persoonsgegevens van u willen 

bijhouden en voor welk doel die dan zullen dienen; 
 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 (momenteel alleen aan de KNLTB, die overigens een eigen 
privacy verklaring heeft; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

 
Wat is het doel van de verwerking en welke gegevens worden door T.V. Evergreen verwerkt? 
Als Verantwoordelijke verwerken wij gegevens van Betrokkene indien u: 

1. Lid bij ons wordt. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), 
adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, speelsterkte, actuele rating, 
pasfoto, betaalgegevens en overige gegevens die door u worden verstrekt. Deze informatie 
gebruiken wij om een adequate ledenadministratie te kunnen voeren, de juiste contributie te 
kunnen heffen, bardiensten en sleuteloverdrachten te kunnen plannen en nieuwsbrieven en 
uitnodigingen te kunnen versturen voor bijv. de Algemene Leden Vergadering. U krijgt tevens een 
bondsnummer toegewezen na de verstrekking van uw gegevens aan de KNLTB. Lees hierover 
meer onder het onderwerp ‘Welke gegevens vertrekken we aan derden’; 

2. Binnen T.V. Evergreen als bestuurder actief bent of bent geweest. Het gaat dan om uw naam, 
functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, om de bestuurlijke  historie van de 
T.V. Evergreen te kunnen administreren; 

3. Zich inschrijft voor de officiële bij de KNLTB aangemelde competitie(s) en/of toernooi(en). Het 
gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met het 
verenigingsnummer, lidnummer, speelsterkte en uitslagen; 

4. Zich aanmeldt als speler voor de winter- en/of zomer competitie, de volgende gegevens worden 
dan in de aangemaakte mailgroep en/of App bijgehouden om standen door te geven en 
informatie over eventuele afgelastingen of verschuivingen. Naam, e-mailadres en 
telefoonnummer; 
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5. Deelneemt aan en/of onze evenementen bezoekt. Of er gegevens verzamelt worden, is 
afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam, e-mailadres, adresgegevens of een 
telefoonnummer ook foto’s gemaakt op het evenement omvatten; 

6. Onze websites bezoekt. Het gaat dan alleen om generieke bezoekgegevens (cookies) niet zijnde 
gegevens die naar een betrokkene zijn te herleiden. Hierdoor kunnen we onze digitale 
dienstverlening (de inhoud van de website) verder verbeteren; 

7. Uw IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) heeft behaald. Het gaat dan om uw 
naam en kopie certificaat om aan te kunnen tonen dat u over de juiste diploma’s beschikt om een 
bardienst te kunnen vervullen. Deze liggen ook ter inzage achter de bar om te kunnen overleggen 
indien er een controle plaatsvindt 

8. Erelid bent of Lid van Verdienste. Het gaat dan om uw naam, titel en benoemingsdatum om de 
historie van T.V. Evergreen te kunnen administreren. 

9. Uw lidmaatschap beëindigt. Het gaat dan om uw naam, NAW-gegevens en e-mailadres om u te 
kunnen uitnodigen voor bijzondere gebeurtenissen, zoals bijv. een reünie. 

In onderstaande tabel vindt u naast de bovengenoemde doelen en privé-gegevens ook de grondslag voor 
de verwerking van uw privé-gegevens, de bewaartermijn en ontvangers van de privé-gegevens: 

Nr. Grondslag Bewaartermijn Ontvanger(s) 

1 Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en tot 2 jaar daarna. In de 
financiële administratie voor 7 jaar 
(wettelijke termijn) 

-Bestuursleden 
-KNLTB 
-Leden barcommissie 

2 Gerechtvaardigd belang Eeuwigdurend -Ledenadministratie 

3 Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de looptijd van het toernooi 
of competitie 

-Toernooileiding 
-Penningmeester 

4 Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de competitie -Toernooileiding 
-Penningmeester 

5 Gerechtvaardigd belang Gedurende de looptijd van het 
evenement 

-Bestuursleden (evt. 
organisator evenement) 

6 Toestemming via 
website 

Iedere keer dat onze website bezocht 
wordt. Deze gegevens worden zo snel 
als mogelijk geanonimiseerd. 

-Websitebeheerder 

7 Gerechtvaardigd belang Zolang men lid is -Bestuursleden 

8 Gerechtvaardigd belang Eeuwigdurend -Bestuursleden 

9 Toestemming Zolang als de toestemming niet is 
ingetrokken. 

-Bestuursleden 

 

Welke gegevens verstrekken we aan derden cq zijn in bezit van derden? 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. 
Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde 
doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde 
voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 Het verzorgen van de trainingen van de jeugd door de tennisschool, waarbij de trainer(s) uw 
gegevens (NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer) uitsluitend gebruiken voor vragen en/of 
om informatie te verstrekken m.b.t. de tennislessen; 

 Het verzorgen van landelijke administratie en uitgifte bondsnummers door de KNLTB*; 
 Aanmelden en behalen van IVA-certificaat bij NOC*NSF. 

*De KNLTB werkt nauw samen met een aantal partijen, partners en sponsoren. Middels uw lidmaatschap 
bij T.V. Evergreen bent/wordt u ook automatisch lid van de KNLTB die dus over dezelfde 
persoonsgegevens beschikt als T.V. Evergreen. De KNLTB registreert onder andere uw speelsterkte als 
u meedoet aan de officiële toernooien en competities. Daarnaast verstuurt zij ook periodiek 
nieuwsbrieven per mail en het KNLTB-magazine naar haar leden.  
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De KNLTB heeft een eigen privacy verklaring, waarin zij ook haar doelen etc. heeft vastgelegd. De 
KNLTB geeft uw gegevens soms door aan deze partijen, partners en sponsoren, waardoor u dus door 
hen benaderd kunt worden via bijv. post, mail of telefoon. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd 
belang. 

In de privacy verklaring van de KNLTB staat ook een paragraaf waarin wordt beschreven hoe u er voor 
kunt zorgen dat uw persoonsgegevens niet naar die partijen en sponsoren gaan (opt-out). Dit is dus een 
keuze. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door 
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u 
meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. 
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, 
zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze 
websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken, echter alleen op generiek niveau. 
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke 
(functionele) cookies en analytische cookies betreft (in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals 
artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening). 
 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer 
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie 
van uw browser. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen aanmeldingen en persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 18 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
E-mail berichtgeving (opt-out) 
Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u e-mails met informatie over  activiteiten, diensten en andere 
interessante informatie over o.a. het lidmaatschap van T.V. Evergreen te kunnen sturen. Afmelding voor 
deze mailings is te allen tijde mogelijk, stuur een bericht naar  ledenadministratie@evergreen-tennis.nl. 
 
Beveiliging van uw gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 
genomen; 

 De gehele ledenadministratie zit in KNLTB.Club. Binnen deze applicatie zijn er 2 bestuursleden die 
diverse rollen aan andere bestuurs- en/of (commissie)-leden kunnen toewijzen. Naast de 
bestuursleden kunnen alleen 2 leden van de barcommissie bij de privé-gegevens. Het inloggen op 
KNLTB.Club verloopt via een inlog (met naam en password) of ‘2-weg authenticatie’. Per rol is er een 
beperkte toegang tot de privé-gegevens. T.V. Evergreen tracht de rollen zo dicht mogelijk bij de 
functie te houden (zgn. Minimaal gebruik); 

 T.V. Evergreen heeft een zogenaamde Dropbox (Cloud-oplossing) in gebruik waarin allerhande 
documenten (verslagen, presentaties, brieven etc.) en soms ook privé-gevoelige informatie is 
opgeslagen. De bestuursleden en de leden van de diverse commissies hebben toegang middels een  
gebruikersnaam- en wachtwoord, die door de secretaris wordt uitgegeven. De toegang tot de diverse 
mappen binnen Dropbox is ook weer selectief toegewezen. 

 Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens en er op gewezen dat eventuele vertrouwelijke informatie op eigen computers niet 
wenselijk is cq de toegang daartoe moet worden beveiligd. 

 Soms worden er foto’s gemaakt om een impressie te geven van de activiteiten bij T.V. Evergreen 
(zgn. Journalistiek gebruik). Indien hier leden op staan, zullen wij geen namen hierbij vermelden, 
tenzij die leden hier toestemming voor hebben gegeven. Wij zullen ook geen fotoalbum publiceren, 
met naam en toenaam, zonder toestemming van de betrokkenen. 

 Ten behoeve van een correcte sleutel-overdracht ligt er wel een NAW-lijst achter de bar, zodat 
duidelijk is waar de sleutel van de kantine moet worden afgeleverd voor de volgende dienst. T.V. 
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Evergreen streeft naar een maximaal gebruik van de digitale oplossing via de club-app, zodat de 
papieren versie kan worden afgeschaft. 

 
Uw rechten m.b.t. inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of T.V. Evergreen wilt verzoeken tot 
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via e-mail: 
ledenadministratie@evergreen-tennis.nl. 
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op 
de website van T.V. Evergreen. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. T.V. 
Evergreen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy verklaring 
van die websites te raadplegen. 
 
Aanpassingen in onze privacy verklaring 
Deze privacy verklaring is naar eer en geweten opgesteld op basis van de kennis van vandaag. Mocht 
hier onverhoopt toch nog een fout in zitten of onvolledig zijn, dan hoort het Bestuur dit graag van u. 
 
T.V. Evergreen past haar privacy verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van onze privacy verklaring worden opgenomen. T.V. 
Evergreen raadt u dan ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen 
zal T.V. Evergreen er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
 

EINDE PRIVACY VERKLARING T.V. EVERGEEN 
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