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1. Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging TOP (Topprestaties Ons Parool), gevestigd te Haastrecht, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464383, hierna te noemen: `de Vereniging`. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de Vereniging. De Vereniging is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en 
vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat de Vereniging 
beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 
 
2. Contactgegevens 
Tafeltennisvereniging TOP 
Website: www.ttv-top.nl 
 
Verenigingsgebouw Toppunt  Privacycoördinator 
Julianalaan 65    E-mailadres: privacy@ttv-top.nl 
2851 XH  Haastrecht   Postadres: Madelief 3, 2851 ZK  Haastrecht 
 
3. Persoonsgegevens 
In het kader van de uitvoering van het lidmaatschap (overeenkomst) van de Vereniging en voor bezoekers en overige betrokkenen 
kan de Vereniging (en voor zover van toepassing) bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 burgerlijke gegevens (zoals naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, geslacht) 
 adresgegevens (zoals adres, postcode en woonplaats) 
 contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres; of van ouders in geval van jeugdspelers) 
 financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer, tenaamstelling en bijdrage) 
 gegevens m.b.t. lidmaatschap (zoals bondsnummer, datum aanvang lidmaatschap) 
 gegevens m.b.t. competitie of toernooien (zoals ELO-rating, relevant beeldmateriaal) 
 gegevens betreffende vrijwilligers (zoals bestuursleden, redactieleden, trainers, toernooileiders) 
 
4. Minderjarigen 
De Vereniging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 
expliciete toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
5. Ontvangers van persoonsgegevens 
Binnen de Vereniging kunnen voor de uitoefening van bestuursfuncties, de vervulling van taken, et cetera persoonsgegevens 
worden verwerkt. Bijvoorbeeld voor uitwisseling van adressen of relevante informatie voor het organiseren van activiteiten door 
de Vereniging. Dit kan echter alleen door personen die hier gelet op hun functie toegang toe dienen te hebben. Tevens is iedereen 
tot geheimhouding verplicht. 
 
6. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 
De Vereniging geeft invulling aan het lidmaatschap door middel van recreatieve gelegenheden, trainingen, toernooien, competitie 
en allerlei activiteiten om een vereniging te zijn waar u naar tevredenheid kunt tafeltennissen en samen kunt zijn. Voor de 
competitie worden uw persoonsgegevens gedeeld met sportbond NTTB. Uw gegevens worden in een online omgeving van de 
sportbond geplaatst om onder andere uw competitie-indeling en ELO-rating te bepalen. 
 
Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt voor de ledenadministratie, het voeren van de financiële administratie, het 
aanmelden van leden bij de NTTB (afdeling West), vermelding in het clubblad, vermelding op de website, het organiseren van 
bijeenkomsten of andere activiteiten en voor het versturen van digitale berichten (met name aankondigingen van 
verenigingsactiviteiten). Het gaat bij al deze verwerkingen van persoonsgegevens om het functioneren en in stand houden van het 
sportief verenigingsleven. 
 
In het kader van haar gerechtvaardigd belang -zoals bekrachtigd door de algemene ledenvergadering- doet de vereniging diverse 
mailings uitgaan en kan er van bijzondere momenten van door de vereniging georganiseerde activiteiten beeldmateriaal worden 
gemaakt en gepubliceerd of aan verslaglegging gedaan worden. Dit laat onverlet dat er te allen tijde tijdig bezwaar kan worden 
gemaakt of aangegeven (bijvoorbeeld om te voorkomen dat men nog mailings krijgt of dat men op beeld komt). 
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7. Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de privacycoördinator (via de contactgegevens 
hierboven vermeld). 
 
8. Geautomatiseerde besluitvorming 
De Vereniging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen 
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar 
een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid) bij betrokken is. 
 
9. Bewaartermijn persoonsgegevens 
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden in ieder geval bewaard zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving worden de 
gegevens nog twee jaar bewaard alvorens deze naar een historisch archief gaan of verwijderd worden. Soms gelden er wettelijk 
langere bewaartermijnen. 
 
10. Doorgifte aan andere partijen 
De Vereniging geeft alleen gegevens van haar leden, bezoekers en overige betrokkenen door aan andere partijen als dat nodig is 
voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan: 
 NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) 
 Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails 
 Internetdiensten (zoals website informatie, cloud-opslag) 
 Uitgever van het clubblad 
 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of bedrijven 
die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau. 
 
11. Cookies 
Bij het gebruik van de website van de Vereniging kunnen er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. 
 
12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens sturen naar de privacycoördinator (via de contactgegevens hierboven 
vermeld). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kan er aanvullende informatie worden verlangd om uw 
identiteit vast te stellen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan 
alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
De Vereniging zal vervolgens zo goed mogelijk en binnen vier weken aan uw verzoek voldoen tenzij de omstandigheden nopen 
tot een verlenging van de termijn met twee maanden. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de Vereniging rekening houden met de 
privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de Vereniging. 
 
Voor vragen, opmerkingen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u ook contact opnemen met de 
privacycoördinator. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
13. Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van de Vereniging 
zijn verbonden. De Vereniging raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van deze websites 
gebruik te maken. 
 
14. Wijzigingen privacyverklaring 
De Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring om deze up-to-date te houden. 
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te zijn. 
Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website en in het clubblad. De (gewijzigde) privacyverklaring zal gepubliceerd 
worden op de website en een fysieke uitgave is te vinden in het verenigingsgebouw. 


