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Privacyreglement Tennis Club Nagele 
 
 
Inleiding 
 
Tennis Club Nagele, hierna genaamd TC Nagele, hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement 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. TC Nagele houdt zich in 
alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  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 
Privacyreglement; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

• 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 bestuur van TC Nagele zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens.  
Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen hierover 
heeft, en contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande mailadres van 
Tennisclub Nagele:  secretariaat@tcnagele.nl 
Indien u klachten heeft over het onjuist naleven van deze afspraken of andere klachten met 
betrekking tot de tennisclub dan kunt u deze d.m.v. het klachtenformulier (link) aan ons 
kenbaar maken.  
 
 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door TC Nagele verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 

• inschrijving als lid bij de KNLTB zodat u een uniek bondsnummer ontvangt 
• via uw unieke bondsnummer tennisbanen kunt afhangen (reserveren) via de KNLTB 

Clubapp 
• het versturen van KNLTB-informatie, TC Nagele-informatie per mail zoals  

uitnodigingen en notulen van vergaderingen en het versturen per post van de Baseline 
• het versturen van facturen 
• (digitaal) inschrijven voor tennislessen en (onderlinge) wedstrijden /toernooien  
• het bijhouden van een ledenlijst 
• informatie over tennislessen laten verstrekken door tennisleraar van TC Nagele 
• het verstrekken van informatie in tekst en beeld via TC Nagele website 
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Voor de hierboven genoemde doeleinden vragen wij de volgende persoonsgegevens van u: 
• voornaam 
• achternaam 
• huisadres en e-mailadres 
• geslacht 
• KNLTB -bondsnummer (indien al bij andere tennisclub is aangevraagd) 
• geboortedatum 
• telefoonnummer(s) 
• naam partner t.b.v. gezinslidmaatschap 
• naam van ouder en of verzorger van jeugdleden beneden 18 jaar 
 
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen 
welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Bewaartermijn 
 
TC Nagele bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt.  
 
 


