PRIVACY VOORWAARDEN TV NEDERHORST, 24 mei 2018
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
TV Nederhorst zal slechts die persoonsgegevens over u verwerken, die u zelf bij het invullen van
een aanmelding voor het lidmaatschap van TV Nederhorst heeft verstrekt. Het verwerken,
iedere handeling met een persoonsgegeven, gebeurt in het kader van toestemming,
gerechtvaardigd belang, wettelijke plicht en contractuitvoering. Het betreft enkel verwerkingen
die vereist zijn in genoemde kaders.
PLANMYSPORT en KNLTB
Farmore Automation is de verwerker van uw gegevens in PLANMYSPORT. TV Nederhorst heeft
een verwerkersovereenkomst met Farmore Automation afgesloten. TV Nederhorst heeft de
Privacy Voorwaarden van Farmore Automation geaccepteerd. In deze voorwaarden ligt vast
welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en wat daarmee gebeurt.
De KNLTB heeft een Privacy Statement opgesteld. Hierin staat vermeld welke gegevens worden
verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.
WAAROM UW GEGEVENS NODIG ZIJN
TV Nederhorst verwerkt uw persoonsgegevens om u nieuwsberichten te versturen alsmede
andere tennis gerelateerde berichten (training, bardienst, competitie, toernooien, uitnodigingen
voor vergaderingen, berichten van Stichting Tennispark Nederhorst omtrent gebruik en verhuur
tennishal, etc) en om te factureren. Verder gebruiken wij uw gegevens om contact op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen, indien dat nodig of gewenst is.
Op het afgeschermde deel van de website staan uw contactgegevens en foto, zodat andere
leden u kunnen benaderen.
HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD
TV Nederhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of indien de overeenkomst
wordt beëindigd. Bij uitschrijving als lid, sponsor etc. zullen de gegevens worden gewist.
UW GEGEVENS DELEN MET ANDEREN?
TV Nederhorst verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, alléén indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na
toestemming.
FOTO’S
Bij deelname aan toernooien of bij deelname aan activiteiten van de club kunnen foto’s van u
worden gemaakt door derden. Wij plaatsen deze op het beschermde deel van onze site en zullen

deze slechts gebruiken met uw toestemming voor communicatie naar buiten toe. Voor foto’s
van kinderen onder 16 jaar schrijft de wet toestemming van de ouders voor.
Wanneer uw naam onder de foto wordt geplaatst, zal dat in overleg met u gebeuren. Mocht u
onverhoopt bezwaar maken tegen 1 of meerdere geplaatste foto’s dan kunt u dit melden bij
privacy@tvnederhorst.nl Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de genoemde foto’s verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@tvnederhorst.nl.
BEVEILIGEN
TV Nederhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van TV Nederhorst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TV Nederhorst
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TV Nederhorst. Beveiliging is niet alleen
een zaak van TV Nederhorst. Voor inloggen op www.tvnederhorst.planmysport.nl is een
wachtwoord nodig. Wij raden u aan om een eigen wachtwoord aan te maken en dit regelmatig
te wijzigen.
DOCUMENTEN op www.tvnederhorst.planmysport.nl>info voor leden>documenten>privacy

