Privacy Statement TCO 78
1. Vaststelling privacy statement
Het privacy statement is vastgesteld door het bestuur van TCO’78 in de
bestuursvergadering van mei 2019.
2. Algemeen
TCO ‘78 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u weet
wat wij met uw persoonsgegevens doen en dat wij deze met alle zorg verwerken. In deze
privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. TCO ‘78 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met
ingang van 25 mei 2018. 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 beschreven in dit
privacy statement;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
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;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als TCO ‘78 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.
3. Wie is verantwoordelijk?
Tafeltennisvereniging TCO ‘78, KvK-nummer 40281098, is als vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen.
Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer,
bankrekeningnummer en uw bondsnummer zijn persoonsgegevens.
5. Wat is verwerken?
Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het
verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze
administratie.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken de volgende gegevens:
1. Algemene contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer;
2. Gevoelige persoonsgegevens zoals indicatie parasporter;
3. Overige gegevens die van belang zijn zoals lidmaatschapsdatum, geboortedatum,
bankrekening voor de contributie en gegevens die wij van de NTTB ontvangen
over uw ranking en spelgerechtigheid;
4. Contactmomenten zoals brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
In de bijlage van dit privacy statement treft u een compleet overzicht aan van de
persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en welke organen binnen de vereniging en
partijen buiten de vereniging over uw gegevens beschikken.
7. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Om het lidmaatschap met u invulling te geven, zoals trainingen, toernooien,
competitie en allerlei activiteiten om een vereniging te zijn waar u naar
tevredenheid kunt tafeltennissen en samen kunt zijn. Voor de competitie en
toernooien delen wij uw persoonsgegevens met onze sportbond de NTTB. Uw
gegevens worden in een online omgeving van de sportbond geplaatst zijnde
applicatie NAS om onder andere uw rating en competitie indeling te bepalen.
2. Voor promotiedoeleinden, zoals externe tafeltennisactiviteiten, -toernooien en
interne sponsoracties. Mailingen naar alle leden verzorgen wij zelf. Uw gegevens
worden hiervoor niet met derden gedeeld tenzij wij daarvoor uw toestemming of
een verwerkersovereenkomst voor hebben.
3. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan
toezichthouders en subsidieverstrekkers, zoals de gemeente Woensdrecht en
Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen verlenen.
4. Uw gegevens worden met uw toestemming gedeeld met derden die een opleiding
of cursus verzorgen voor vrijwilligers van onze vereniging zoals met de NTTB voor
trainersopleidingen.
8. Hoe gaan wij om met beeldmateriaal?
Met dit privacy statement bekrachtigen wij de volgende uitgangspunten:
1. TCO ‘78 beheert de website www.tco78.nl. Deze website heeft tot doel informatie
te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die de
vereniging organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers
van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden. Het bestuur van de
vereniging is eindverantwoordelijk voor de eigen website & de Facebook-pagina.
2. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij TCO ‘78.
Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar
te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
3. Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen
accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, en/of
verzorgers van leden en/of uitgenodigde pers. Het is niet toegestaan foto’s en of
video opnames te maken in kleedruimten;
4. Van elk TCO ’78 lid (of diens ouders/verzorgers) wordt toestemming gevraagd
voor het publiceren van namen en/of beeldmateriaal in gedrukte media en social
media middels een formulier “Vragenlijst publicatie namen en foto’s”. Deze
ingevulde lijsten worden beheerd door het bestuur van TCO ’78.

5. De in lid 4 genoemde ingevulde vragenlijst mag ten alle tijden worden aangepast;
hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend via de
contactgegevens onder aan dit document.
6. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld én het een persoon
uit het eigen gezin betreft, schrijven wij als bestuur geen nadere bepalingen voor.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
9. Bescherming persoonsgegevens
Onze website, ledenadministratie en financiële administratie zijn zo goed mogelijk
beveiligd. Verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk
te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en
organisatorische maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn:
1. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Wij verspreiden
zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens aan anderen. Zie hiervoor de
bijlage bij deze privacy statement.
2. De administratie wordt gevoerd in een beschermde omgeving welke alleen voor
bestuursleden toegankelijk is middels een inlognaam en wachtwoord.
3. De ledenadministratie wordt gevoerd in NAS, een beschermde omgeving van de
NTTB voorzien van inlognaam en wachtwoord, die alleen bij de bestuursleden van
TCO ’78 bekend zijn.
4. De financiële administratie wordt bijgehouden in digitale omgeving, waarbij ook
digitale facturen en achterliggende stukken worden opgeslagen. Meerdere malen
per jaar wordt een back-up gemaakt. De penningmeester deelt de financiële
administratie –waar ook de boekingen en detailaantekeningen in staan– met
niemand. Deze ligt alleen ter inzage voor het bestuur en de kascommissie.
10.Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De belangrijkste derde partij is de
Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). De NTTB verklaart op haar website en mailverkeer
aan de verenigingen in Zuidwest op 24 mei 2018 over de verwerkersovereenkomsten
met de lid-verenigingen – waaronder TCO ‘78 – het volgende:
“De Tafeltennisbond is een vereniging van verenigingen en kent lid-verenigingen en
leden. Daarmee vormen leden, verenigingen en landelijke NTTB één entiteit en is het niet
nodig om onderling een verwerkersovereenkomst te sluiten. Daar waar dit met externe
partijen het geval is (denk aan de leverancier van NAS of de leverancier van de
ledenpassen) sluit de NTTB deze verwerkersovereenkomst af.”
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven.
Wij verstrekken verder alleen persoonsgegevens aan derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
11.Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

12.Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
13.Bewaartermijn
TCO’78 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na afloop van de
bewaartermijn worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. TCO ‘78 bewaart uw
gegevens na afloop van het lidmaatschap voor toekomstige activiteiten zoals
jubileumdoeleinden. De gegevens worden separaat van de huidige ledenlijst opgeslagen
bij de secretaris en verder niet verspreid.
14.Beveiliging
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;
-

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

15.Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
16.Vragen, klachten en melding van datalekken
Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop we met uw persoonsgegevens
omgaan of u wilt een datalek melden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van
de vereniging. In het volgende hoofdstuk staan de contactgegevens.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
17.Contactgegevens
TCO ‘78
secretaris@tco78.nl

Bijlage: Persoonsgegevens leden en doel
TCO ‘78 vraagt en verzamelt de volgende gegevens van haar leden en verspreid deze aan de volgende personen en partijen.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Persoonlijke gegevens

Naam & achternaam
N.A.W gegevens
Telefoonnummers
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Ingangsdatum lidmaatschap
Bondsnummer
(lidmaatschapsnummer
NTTB)
Parasporter

Teamnummer
Persoonlijke prestaties en
ELO rating

Hoe verkregen?

Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Lidmaatschapsformulier TCO
Inschrijving door TCO ‘78 bij
NTTB

‘78
‘78
‘78
‘78
‘78
‘78
‘78
‘78

Betreffende lid meldt zich bij de
NTTB en vereniging ziet dit
vervolgens in ledensysteem
NTTB, zijnde NAS.
Periodieke teamindeling door club
Toernooi- en competitieprestaties

Ledenadministratie
TCO ‘78
V
V
V
V
V
V
V
V

Bestemd voor de volgende partijen:
PenningWedstrijdNederlandse
meester
Secretaris
Tafeltennis
TCO ’78
TCO ‘78
Bond (NTTB)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

