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Dit is de Privacyverklaring  van Tafeltennisvereniging NON 

Gevestigd te Heeswijk-Dinther 

KvK 40216528 

 

Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Deze versie is gemaakt op 01 mei 2018. De meest recente versie 
vindt u altijd op onze eigen website die u kunt inzien door in te loggen op www.ttvnon.nl 

http://www.ttvnon.nl/
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Wat zijn persoonsgegevens ? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u die we in verband kunnen brengen met u. U 
deelt persoonsgegevens met ons, omdat u lid bent of wordt van onze tafeltennisvereniging of als u 
contactpersoon bent van onze vereniging namens een zustervereniging of tafeltennisorganisatie. 
Gegevens die gaan over de vereniging zelf zijn geen gegevens die wat zeggen over een persoon en 
zijn dus geen persoonsgegevens – natuurlijk zorgen wij ook bij die gegevens voor een goede 
beveiliging. 

  

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens ? 
Om onze overeenkomsten uit te voeren 

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld: 

- De relatie met onze leden beheren 
- De website van onze vereniging onderhouden 
- De relatie met contactpersonen van onze vereniging uitvoeren 

 

Van wie hebben we persoonsgegevens ? 
Wij verwerken de persoonsgegevens van de leden van onze tafeltennisvereniging. Deze verwerken 
wij ook voor het gebruik van onze website waarbij naast de namen ook foto’s geplaatst worden die in 
verband met het tafeltennis genomen zijn. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van 
contactpersonen van onze vereniging zijnde zusterverenigingen en tafeltennisbonden.  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we ? 
- Voor leden van tafeltennisvereniging NON: 

Denk aan dit soort gegevens: 
o Uw naam, adres en woonplaats 
o Hoe we u kunnen bereiken zoals telefoonnummer en e-mailadres 
o Of we u mogen aanspreken met de roepnaam 
o Uw bankrekeningnummer en eventuele machtiging om de contributie te incasseren 
o Uw geboortedatum en data lidmaatschap  

Waarvoor gebruiken we uw gegevens ? 

o Als u lid bent van de vereniging hebben we uw gegevens nodig om contact met u te 
onderhouden in het kader van uw lidmaatschap NON en deelname competitie en/of 
toernooien van de tafeltennisbond. 
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o We willen u persoonlijk aanspreken als we u post of e-mail sturen en natuurlijk de 
juiste contactgegevens gebruiken. 

o Om onze website te beheren die voor iedereen zichtbaar is, waarbij u zelf de 
mogelijkheid heeft deze in te zien en te laten aanpassen op persoonlijke informatie 
als u daar geen toestemming voor hebt gegeven. 

o U betaalt contributie aan de penningmeester en die betaling administreren wij. 
o Als u een betalingsachterstand heeft gebruiken wij uw gegevens om u erop te 

attenderen dat u deze alsnog betaalt. 
 

- Voor contactpersonen van tafeltennisvereniging NON: 
Denk aan dit soort gegevens: 

o Uw naam, adres en woonplaats 
o Hoe we u kunnen bereiken zoals telefoonnummer en e-mailadres 
o Of we u mogen aanspreken met de ‘De Heer’ of ‘Mevrouw’  

Waarvoor gebruiken we uw gegevens ? 

o Als u een contactpersoon van ons bent of wordt dan willen we contact met u kunnen 
opnemen en de relatie beheren. 

   

Met wie delen we persoonsgegevens? 
Wij delen gegevens met de volgende partijen: 

- De beheerder van onze website 
- Partijen waarbij wij wettelijk verplicht zijn medewerking te verlenen zoals de Gemeentelijke 

toezichthouder, de tafeltennisbonden NTTB en BBTF, de politie indien noodzakelijk. 

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens 
Beveiliging van persoonsgegevens vinden we heel belangrijk, daarom zorgen we voor een goede 
beveiligingsmaatregel waar nodig. Zo houden we uw gegevens uit handen van onbevoegde 
personen, ontstaan er toch datalekken dan melden wij dat direct aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Zijn er andere partijen dan hierboven omschreven die voor ons werken, tekenen 
een Verwerkerovereenkomst waarin we afspraken maken over de veiligheid van gegevens. 

     

Zo lang bewaren we uw gegevens 
Leden van de vereniging NON  : tot 10 jaar na einde lidmaatschap 

Contactpersonen van NON  : tot 5 jaar na einde relatie 
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Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen 
Wilt u gebruik maken van een van uw privacy rechten ? dan kunt u terecht bij het bestuur.  

U hebt de volgende rechten: 

- Recht op inzage 
- Recht van bezwaar 
- Recht op wissen 
- Recht op rectificatie 
- Recht op overdracht van data 
- Recht op beperking van de verwerking   

Stuur hiervoor een e-mail naar info@ttvnon.nl en onze secretaris zal uw verzoek binnen de 
wettelijke termijn van één maand beantwoorden. 

 

Vragen of klachten over privacy 
Tafeltennisvereniging NON vindt het zorgvuldig gebruik van uw gegevens heel belangrijk en daarom 
gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens maar ook met andere gegevens die in 
vertrouwelijkheid met ons worden gedeeld. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante regelgeving. 

Hebt u een opmerking of klacht, meld dat dan via de algemene ledenvergadering of het bestuur. Wij 
zijn u graag van dienst, u kunt ook met uw klacht melden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

       

 

mailto:info@ttvnon.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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