
PRIVACYVERKLARING TTVHoogland  Versie: 2018-11-07 

Dit is een privacyverklaring van tafeltennisvereniging Hoogland, gevestigd te Hoogland en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506335. Deze 

privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze 

persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking 

rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

a. lid wordt; 

b. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;  

c.  de website www.ttvhoogland.nl bezoekt; 

d.   zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief; 

e. via het contactformulier contact met ons opneemt; 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: 

a. Voorletters; 

b. Voornaam; 

c. Achternaam; 

d. Adres; 

e. Postcode; 

f. Woonplaats; 

g. Geboortedatum; 

h. Telefoonnummer; 

i. Mobiel nummer; 

j. E-mail adres; 

k. Geslacht; 

l. Ingangs- en einddatum lidmaatschap; 

m. Met betreffend lid getroffen bijzondere regelingen; 

n. Functie(s) binnen de vereniging; 

o. Lidmaatschapsnummer NTTB; 

p. Competitiegerechtigd j/n; 

q. Bankgegevens; 

r. Betaalgegevens; 

s. Deelnemer aan toernooi. 

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens (geheel of gedeeltelijk) gebruiken om:  

a. het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst; 

b. het uitvoeren van de administratie;  

c. verkrijging subsidie bij diverse organisaties; 

d.  inschrijving NTTB; 

e. Versturen van uitnodigingen tbv wedstrijden, toernooien, trainingen en evenementen; 

f.   Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief; 

g. Contact met u op te nemen of te onderhouden, bv voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 

2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris : Eric Capello via 06-54968504 of 

ericcapello@hotmail.com  of opvolger voor: 

a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 

b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 

d. correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens; 

e. bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie]. 

 



 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om 

uw gegevens te beveiligen. 

4.  DERDEN 

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: 

a. Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 

Omdat TTVHoogland  lid is van de NTTB, is het privacy reglement van de NTTB versie 20180528, 

van toepassing die o.a. te vinden is op de website TTVHoogland.nl en op te vragen bij de 

secretaris.  De NTTB gebruikt deze gegevens om bij te houden wie er basislid is van de NTTB en 

wie er deelneemt aan de door de NTTB georganiseerde competitie(s), toernooien of andere 

activiteiten. Deze gegevens worden ook door de NTTB gebruikt om rechtstreeks contact met uw 

op te nemen.  

b. SRO / gemeente Amersfoort  

Voor de verkrijging van de jaarlijkse subsidie Sporttechnisch kader wordt een  (beperkte) 

ledenlijst met daarop alle jeugdleden t/m 17 jaar aan de SRO verstrekt.  

Indien het nodig is om (een deel van) de vastgelegde gegevens met een derde te delen zal de 

vereniging daarvoor expliciet toestemming aan u vragen, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is 

om uw persoonsgegevens te vertrekken aan deze derde.   

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan TTV Hoogland gerelateerde activiteiten in 

onze accommodatie(s) publiceren , o.a. op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en 

gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).  

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op de onder paragraaf 1.3 genoemde 

doelen van de verwerking of wetgeving die het bewaren verplicht. 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

6.1  Deze privacyverklaring kan in de toekomst wordt gewijzigd na goedkeuring van de 

ledenvergadering.  De leden worden hierover tijdig geïnformeerd en worden geacht op de hoogte te 

zijn van de laatste privacy verklaring.  


