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PRIVACYVERKLARING 

TENNISVERENIGING FRANKRIJK 
 

 

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 is ter 

bescherming van de privacy van leden deze verklaring van toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

Het bestuur en/of leden genoemd in deze verklaring zijn het bestuur en/of leden als bedoeld 

in de Statuten van TVF. 

 

Waar in deze verklaring wordt gedoeld op een lid en/of leden wordt tevens begrepen, 

vrijwilligers (zijnde niet leden), donateurs van TVF als genoemd in de Statuten. De rechten en 

de plichten van leden als genoemd in deze verklaring zijn ook de rechten en de plichten van 

bestuursleden. 

 

De verwerking van persoonsgegevens  

 

1. Persoonsgegevens van leden worden in de leden- en contributieadministratie verwerkt 

met in achtneming van de AVG en met het doel waarvoor die administratie dient. 

2. De administratie heeft tot doel het overzicht houden van het ledenbestand, uitvoering 

van en controle op het innen van contributies en/of giften, het kunnen voeren van 

correspondentie met of over leden en gebruik van persoonsgegevens in de media van 

TVF. 

3. De bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd met hetgeen is beschreven 

onder Privacy by design. 

4. De administratie blijft beperkt tot hetgeen is beschreven onder Privacy by default. 

5. Publicaties, foto’s e.d. in de media, op sociale media en onze website is beschreven onder 

Privacy by default, zie tevens in volgend punt. 

 

De toestemming en rechten van leden en/of ouders, verzorgers en wettelijk 

vertegenwoordigers 

 

1. Door het aangaan van een lidmaatschap bij TVF geeft een lid toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens in de administratie van TVF zoals in deze verklaring is 

geregeld. 
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2. Een nieuw lid wordt bij het aangaan van het lidmaatschap geïnformeerd over de 

toestemming als hiervoor bedoeld. 

3. Ieder in de administratie voorkomend lid heeft, uitsluitend ten aanzien van zijn eigen 

gegevens, recht op inzage van die gegevens, recht op correctie van die gegevens, recht 

op verwijdering van die gegevens zodra zijn lidmaatschap wordt beëindigd en recht op 

data portabiliteit van die gegevens. 

4. Leden en ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden, dienen zich 

bewust te zijn van het feit dat er op het tennispark foto’s gemaakt kunnen worden. Deze 

foto's kunnen op de website en sociale media gebruikt worden. Wanneer je nadrukkelijk 

niet in beeld wilt, maak dit dan gelijk kenbaar bij de fotograaf en/of organisatie of stap 

zelf uit beeld. Besef je pas achteraf dat je mogelijk op beeldmateriaal voorkomt, stuur 

dan een bericht naar de Communicatiecommissie t.a.v. communicatie@tvfrankrijk.nl. 

 

Beveiligingscamera’s in en om het tennispark van TVF 

 

1. Naar aanleiding van de brutale diefstal van een groot deel van onze baanverlichting 

heeft het bestuur besloten over te gaan tot cameratoezicht op het park. Cameratoezicht 

betekent niet dat er geen diefstal meer zal voorkomen. Wel is het zo dat de verzekeraar 

eisen en voorwaarden stelt om onze eigendommen verzekerbaar te houden. 

Cameratoezicht is noodzakelijk om onze eigendommen nog beter te beschermen en de 

financiële schade te beperken. 

2. Koekman Beveiliging is ingeschakeld om, naast het bestaande inbraakalarm, camera’s in 

en om het tennispark te installeren en te onderhouden. 

3. Het camerasysteem is 24/7 in bedrijf. Calamiteiten en ongewenste situaties kunnen 

immers op elk tijdstip plaatsvinden. 

4. Alle clubleden zijn middels een Bestuursbericht in april 2020 op de hoogte gesteld van 

de aanwezigheid van cameratoezicht. De privacyverklaring staat op de website van TVF. 

Deze is ook door niet leden te lezen. Tevens zijn bordjes op het park geplaatst, zoals 

vermeld in punt 6. Hiermee is voldaan aan de informatieplicht. 

5. Bij strafbare feiten, zoals diefstal, vernieling, incidenten of andere calamiteiten worden de 

beelden eerst zelf bestudeerd en afhankelijk van de ernst doorgestuurd naar politie 

en/of verzekeraar. 

6. Bij de ingang van het park en clubhuis zijn, duidelijk zichtbaar, bordjes opgehangen met 

aanduiding dat er 24/7 cameratoezicht plaatsvindt.  

7. Koekman beveiliging is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf dat is aangesloten bij de 

VEB. Ook een voorwaarde van de verzekeraar. 

8. Er zijn geen beveiligingscamera’s geplaatst op privacygevoelige plekken, zoals toiletten 

en kleedruimten. 

9. Het beleid ten aanzien van het cameratoezicht: Door TVF en Koekman b.v. is een 

overeenkomst opgesteld. Deze is akkoord bevonden in de bestuursvergadering van 21 

januari 2021 en ondertekend op 5 februari 2021. 

10. De camerabeelden blijven maximaal twee weken bewaard. Deze termijn kan alleen in 

geval van een incident overschreden worden. 

mailto:communicatie@tvfrankrijk.nl
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De algemene zorg- en verantwoordingsplicht 

 

1. Toegang tot de administratie is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur of daartoe 

door het bestuur gemachtigde personen.  

2. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt door het bestuur of personen die 

daartoe door het bestuur zijn belast en gemachtigd.  

3. Het bestuur en de met administratie belaste personen gebruiken de in de administratie 

opgeslagen gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. 

4. Op ieder daartoe gerechtigd lid rust de verplichting om het aan hem verstrekte overzicht 

van leden uitsluitend te gebruiken voor onderlinge communicatie met het bestuur en de 

leden.  

5. Alle bestuurs- en commissieleden die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben 

een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

6. Het bestuur en de daartoe gerechtigde leden voorkomen dat het overzicht, als hiervoor 

genoemd, ter kennis komt of wordt gebracht van/aan niet geautoriseerde derden. 

 

Privacy by design 

 

1. De digitale opslag van de administratie vindt in KNLTB Club plaats: een 

administratieprogramma dat onderhouden wordt door LISA, partner van de KNLTB. Een 

verwerkersovereenkomst is hiervoor opgesteld en ondertekend. 

2. De toegang tot de digitale opslag van de administratie inbegrepen de back-up daarvan is 

voor ongeautoriseerde personen en/of systemen afgeschermd met een wachtwoord. 

3. De niet digitale opslag van de administratie, voor zover daar sprake van is, ligt in een voor 

ongeautoriseerde personen niet toegankelijke opslagruimte/locatie. 

4. Personalia kunnen gepubliceerd worden in de media van TVF, echter beperkt tot het 

noodzakelijke daarvan. Als voorbeeld hiervan dienen persoonsgegevens die vermeld 

staan in het clubhuis en/of op de website. Tevens kunnen personalia worden vermeld in 

de pers op grond van de sportieve prestaties van onze leden. 

5. Voor het versturen van bestuur mededelingen en nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt 

van Mailchimp. Mailchimp heeft een Addendum voor gegevensverwerking opgesteld en 

is beschikbaar. Mailchimp wordt door vele verenigingen gebruikt. Je kunt als lid ten allen 

tijde aangegeven geen berichten meer te willen ontvangen. Onderaan elk nieuwsbericht 

staat een disclaimer waarin staat aangegeven hoe dit in zijn werk gaat. Contactgegevens 

worden dan automatisch uit het systeem verwijderd. 

 

Privacy by default 

 

Voor intern gebruik worden in onze administratie de volgende persoonsgegevens van leden 

verwerkt: 

a. Naam en voornaam 

b. Geboortedatum 

c. Geslacht 

d. KNLTB-clublidnummer en/of 

Bondsnummer  

e. Adres, postcode en woonplaats 
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f. E-mailadres 

g. Telefoonnummer 

h. Ingangsdatum lidmaatschap 

i. Lid-types 

j. Pasfoto 

k. IBAN-rekeningnummer 

l. Toestemming tot incasso 

m. Correspondentie per post of e-mail 

 

Voor de samenwerking met onze vaste relaties is het noodzakelijk diverse gegevens van 

leden met hen te delen. Onze vaste relaties waarbij dit plaatsvindt en om welke 

persoonsgegevens het gaat zijn:  

• Tennisschool NDO t.b.v. controle van een lidmaatschap TVF bij het volgen van tennislessen. 

Hiervoor worden uitsluitend de volgende gegevens verstrekt, t.w.: a, b, c, e, f, g, i, j, k en n. 

• KNLTB: Tijdens de ALV van 11-12-2019 is het besluit genomen toe te treden tot de KNLTB.  

Alle leden worden bij de KNLTB aangemeld en ontvangen een KNLTB-ledenpas. De 

volgende gegevens worden met de KNLTB gedeeld, t.w.: a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l en m. De 

privacyverklaring met bijbehorende documenten van de KNLTB zijn te lezen op de website 

van de KNLTB, via deze link: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/ 

• Twelve t.b.v. maken van de ledenpassen. De volgende gegevens worden aan Twelve 

verstrekt, t.w.: a, b, c, d, e, f, h, i en j. 

 

Aan derden worden geen persoonsgegevens verstrekt waarmee TVF geen 

verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. 

 

TVF is niet verantwoordelijk voor reacties geplaatst door derden op sociale media. 

Wel zal TVF haar uiterste best doen om aanstootgevende reactie te verwijderen. 

 

Verplichtingen en maatregelen van het bestuur 

 

1. Het bestuur wijst binnen haar gelederen de Secretaris aan als toezichthouder die toezicht 

houdt op de naleving van dit protocol.  

2. De toezichthouder evalueert de werking van dit protocol en doet zo nodig een voorstel 

tot aanpassing van deze verklaring aan het bestuur. 

3. Bij datalekken neemt het bestuur de vereiste maatregelen om de schade te 

minimaliseren, documenteert de gebeurtenis en maakt een melding conform de 

richtlijnen van de AVG[1]. 

 

Vaststelling en citeertitel 

 

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur op de datum van ondertekening en kan 

worden aangehaald als Privacyverklaring Bescherming Persoonsgegevens TVF. 

 

Vragen en/of opmerkingen 

 

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, stuur dan 

een mail naar secretaris@tvfrankrijk.nl.     Het bestuur, januari 2022  

about:blank
about:blank#_ftn1
about:blank
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Versiebeheer 

 

Versie 1, publicatie 16 juli 2018 

 

Versie 2, publicatie 9 maart 2019 

• Wijziging van doorgeven van persoonlijke voorkeursinstellingen op de twee gestelde 

vragen. Dit kan nu via de website van TVF (Mijn TVF) onder punt De toestemming en 

de rechten van de leden en/of ouders, verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers. 

• Toevoeging geheimhoudingsverklaringen door het bestuur en diverse 

commissieleden onder De algemene zorg- en verantwoordingsplicht. 

• Toevoeging waar en door wie de administratie wordt beheerd onder Privacy by design. 

• Wijzigingen: Extra vermelding van specifieke gegevens welke worden gedeeld onder 

Privacy by default. 

• Wijziging vermelding: TV Elspeet en kennismakingsjaar met KNLTB onder Privacy by 

default. 

 

Versie 3, publicatie 30 december 2019  

• Wijziging vermelding onder Privacy by default, naar aanleiding besluit toetreding tot 

de KNLTB. Hierbij wordt vermeld wat met hen wordt gedeeld. De privacyverklaring 

met bijbehorende documenten van de KNLTB zijn te lezen op de website van de 

KNLTB, via deze link: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/. 

 

Versie 4, publicatie 18 april 2020 

• Toevoeging hoofdstuk Beveiligingscamera’s in en om het tennispark van TVF. 

 

Versie 5, publicatie 3 juli 2021 

• Toevoeging punt 9 Beveiligingscamera’s in en om het tennispark van TVF. Melding dat 

er een overeenkomst is met Koekman b.v. 

• Wijziging bewaartermijn in punt 10 Beveiligingscamera’s in en om het tennispark van 

TVF. Termijnduur in overeenstemming gebracht met overeenkomst Koekman b.v. 

• Toevoeging KNLTB Club in punt 1 Privacy by design. Melding dat er een 

verwerkersovereenkomst is met de KNLTB. 

• Toevoeging gebruik Mailchimp, punt 5 Privacy by design. 

 

Versie 5, publicatie 29 januari 2022 

• Wijziging: Onder Privacy by design administratiesysteem TVF Cloudware verwijderd. 

Op 3 oktober 2021 overgegaan naar het ledenadministratiesysteem KNLTB Club. 

• Toevoeging delen van IBAN + toestemming tot incasso bij KNLTB Club onder Privacy 

by default 

• Wijziging: Onder punt 4 De toestemming en rechten van leden en/of ouders, verzorgers 

en wettelijk vertegenwoordigers is aangegeven hoe te handelen bij het niet willen 

delen en tonen van foto’s en ander beeldmateriaal. 

 

about:blank

