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Privacyverklaring Tennisvereniging TECO 
 

Als Tennisvereniging TECO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij 
hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. 

 
Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Tennisvereniging TECO houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 
Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens: 

 
Tennisvereniging TECO 
Voorzitter: John de Brouwer 
E-mail: bestuur@tecotennis.nl 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
 

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging TECO verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 

1. Om leden de juiste lidmaatschappen toe te kunnen wijzen, de nodige kortingen te kunnen 
verrekenen, de betreffende facturen te kunnen sturen en betalingen middels automatisch 
incasso te kunnen uitvoeringen en om leden te kunnen informeren over gang van zaken 
binnen de vereniging. 

2. Om ledenpassen te kunnen activeren in het kassasysteem (systeem van externe partij 
‘Twelve’), waarna leden kunnen betalen in het paviljoen met hun ledenpas. 

3. Om bedrijven/instanties correspondentie / facturen te kunnen sturen betreft 
(sponsor)overeenkomst. 

 

Welke gegevens kunnen wij vragen en bewaren 
 

1. Leden: voornaam, achternaam, adres, email adres, geslacht, telefoonnummer, 
geboortedatum, IBAN-nummer en tenaamstelling. 

2. Leden: voornaam, achternaam, email, geboortedatum. 
3. Bedrijven en instanties: bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, email, adres, IBAN. 

 

Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij 
 

1. Leden: bij het inschrijven bij de vereniging middels het inschrijfformulier. 
2. Leden: bij het inschrijven bij de vereniging middels het inschrijfformulier. 
3. Bedrijven en instanties: het aangaan van een sponsorovereenkomst. 



 

 

 

Wie verwerkt deze gegevens 
 

De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door: 
1. Leden: de ledenadministratie 
2. Leden: de ledenadministratie 
3. Bedrijven en instanties: bestuur en leden van de betreffende commissies 

 

Bewaartermijn 
 

1. Leden: tot wederopzegging van het lidmaatschap 
2. Leden: tot wederopzegging van het lidmaatschap of wanneer iemand aangeeft hier niet 

(meer) akkoord mee te zijn. 
3. Bedrijven en instanties: tot wederopzegging van een (sponsor)overeenkomst. 

 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons 
kan opnemen. 

 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons. In dat geval kan het zijn dat bepaalde overeenkomsten niet aangegaan kunnen worden. 

 

Klachten 
 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 

Wijziging privacyverklaring 
 

De tennisvereniging kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds 
een aankondiging doen op onze website. 


