Privacybeleid Tennisvereniging TV Steensel
Algemeen
Teneinde de website van onze tennisvereniging en de daarmee verbonden diensten aan
gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TV Steensel in een
aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De vereniging respecteert de privacy van
zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met
uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
Welke gegevens worden door TV Steensel verwerkt
De gegevens die door TV Steensel worden verwerkt bestaan uit twee categorieën.
Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in aanmeldingsformulieren en die u gebruikt
bij interne communicatie. Deze gegevens betreffen uw persoonlijke gegevens zoals
geboortedatum, e-mailadres, geboortedatum en andere gegevens die in verband staan
met een aanmelding voor een van onze activiteiten.
Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" bij een bezoek aan een website.
Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens kan sporadisch
gebruik gemaakt worden van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel
u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.
Wat doet TV Steensel met deze gegevens
Het doel van het gebruiken en bewaren van de gegevens is:
 Het verwerken van uw gegevens en communicatie hierover naar de KNLTB.
 Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
 Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
 U te kunnen vragen uw ervaringen met TV Steensel te delen, om u nog beter van
dienst te kunnen zijn.
 Het verstrekken van relevante informatie of nieuwsbrieven. Als u aangemeld bent
voor de online nieuwsbrief van TV Steensel, ontvangt u deze via uw aangegeven
e-mailadres. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrief via een link in de
nieuwsbrief zelf.
 Middels foto’s van evenementen onze leden en bezoekers van ons tennispark
informeren over door ons georganiseerde activiteiten.
Uw gegevens worden alleen voor bovengenoemde doelen gebruikt. Wij bewaren uw
gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doelen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke plicht.
Foto’s op de website en op de beeldkrant
Op onze website publiceren wij foto’s van door ons georganiseerde activiteiten. Ook
hebben wij sinds april 2016 in onze kantine een digitale beeldkrant. Deze beeldkrant
wordt gevuld met advertenties of logo’s van sponsoren en deze worden afgewisseld
met foto’s van de door ons georganiseerde activiteiten en gezelligheid daaromheen.
Wat zijn uw rechten
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens of mocht u bezwaar maken tegen het gebruik van foto’s, kunt u
dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tvsteensel.nl

