PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van de Tafeltennis Liga Eindhoven, gevestigd te
Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40235385 en hierna te noemen ”TLE”.
De TLE vindt het zeer belangrijk om uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens van
de leden om te gaan en houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verwerkt en beschermd worden.
Het bestuur van de TLE is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.
Persoonsgegevens die de TLE vastlegt en met welk doel:
- Naam van het lid en ingangsdatum lidmaatschap TLE
- Naam van de vereniging waarbij het lid aangesloten is
- Indien het een TLE wedstrijdsecretaris betreft worden tevens adres, emailadres en
telefoonnummer van dit lid vastgelegd
- Indien het een teamleider betreft wordt ook zijn/haar telefoonnummer vastgelegd
- Indien het een bestuurslid van de TLE betreft worden bovendien adres,
emailadres en telefoonnummer vastgelegd.
Deze gegevens worden gebruikt als input voor het opstellen en uitvoeren van
competitie- en bekerprogramma. Het competitie- en bekerprogramma geeft inzicht in
het wedstrijdprogramma, de actuele stand (van teams en individuele spelers) en de
categorie indeling.
Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om bij calamiteiten (afwijkingen van
het programma) snel te kunnen ingrijpen en informeren.
Een deel van de gegevens en de output van het competitie- en beker-programma
wordt ook gebruikt om het wedstrijdformulier in te vullen en informatie aan te leveren
voor TLE ’ers (gedrukt op papier, 2x per jaar) en de eigen website.
Getoond worden:
competitie- en bekerwedstrijd-programma, uitslagen en actuele standen, categorieindeling, mutaties en mededelingen.
Alle TLE ’ers worden gepubliceerd op de website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De TLE verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De TLE website verzamelt geen gegevens van website-bezoekers.
Bewaren van persoonsgegevens
De TLE bewaart persoonsgegevens in een ledenlijst (Dit zijn de minimaal benodigde
gegevens om haar taken te kunnen uitvoeren).
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De TLE deelt geen gegevens met derden. Tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.
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Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Elk lid heeft recht op inzage, wijziging, aanvulling, afscherming of verwijdering van de
persoonsgegevens die ontvangen zijn. Tevens kan men bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens.
Een dergelijk verzoek kan gericht worden aan de AVG functionaris van de TLE.
Contactgegevens: AVG.functionaris@ttle.nl
Beveiliging persoonsgegevens en melding misbruik
De TLE neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als men de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn, kan men contact
opnemen met de AVG functionaris.
Bij vermeend misbruik dient er een melding te worden gedaan bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming).
Beveiligingsmaatregelen
- Slechts een beperkt aantal personen kunnen, namens de TLE, kennis nemen van
de gegevens. Zij zijn middels een schriftelijke verklaring gehouden aan
geheimhouding daarvan.
- De TLE hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al haar
systemen.
- De TLE maakt back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen.
De back-ups worden bewaard in een beveiligde omgeving.
Links naar andere websites
De TLE website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is
alleen van toepassing op de website van de TLE.
Wijziging van het privacy beleid
Om het privacy beleid actueel te houden past de TLE dit, daar waar nodig is, aan.
Op de website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden
opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de TLE dit duidelijk op de website
aangeven.
Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over de door de TLE gedane verwerking van de
persoonsgegevens.

Bestuur TLE

2/2

TLE PV 05052019

