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PRIVACYVERKLARING 

E.S.T. FELLENOORD  

 

Op 25 mei 2018 gaat de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze 

wet bevat duidelijke richtlijnen waaraan bedrijven moeten voldoen. In dit document verklaart E.S.T. 

Fellenoord hoe data van haar klanten (later ‘leden’ genoemd) verwerkt. Zoals vernoemd op het 

inschrijfformulier wordt er, door op verzenden te klikken, akkoord gegaan met de verwerking van de 

persoonsgegevens verstrekt in hetzelfde inschrijfformulier. 

Door akkoord te gaan met de privacyverklaring gaat u akkoord met de in dit document genoemde 

verklaringen en gegevens. Verder willen we de lezer verwijzen naar de rechten van leden die akkoord 

gaan met deze verklaring, te vinden op pagina 4. 
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Het verwerken van persoonsgegevens 
 

De persoonsgegevens die verstrekt worden bij de inschrijving zijn op te delen in twee categorieën, 

namelijk Verplichte gegevens en Niet-verplichte gegevens. Een verklaring: 

- Verplichte gegevens 

De verplichte gegevens betreft de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie bij 

E.S.T. Fellenoord. Deze gegevens zijn de volgende, op volgorde van invoeren in het 

inschrijfformulier: 

o Geslacht 

o Voorletters 

o Voornaam 

o Tussenvoegsel 

o Achternaam 

o Geboortedatum 

o Telefoonnummer 

o Straatnaam, huisnummer, postcode en plaats 

o Land 

o E-mailadres 

o Rekeningnummer 

o ‘Ik wil graag benaderd worden in het’ 

o Akkoord met de voorwaarden 

Deze gegevens worden gebruikt voor het registreren bij de KNLTB (Nederlandse 

Tennisbond) en het incasseren van de jaarlijkse contributie. Ze zijn dus noodzakelijk voor 

een registratie bij E.S.T. Fellenoord en moeten daarom verplicht ingevuld worden, ook bij 

het niet akkoord gaan met deze privacyverklaring. 

- Niet-verplichte gegevens 

De niet-verplichte gegevens betreft de gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de 

registratie bij E.S.T. Fellenoord. Deze gegevens zijn de volgende, op volgorde van 

invoeren in het inschrijfformulier: 

o Onderwijsinstelling 

o Naam studie 

o ‘Heb je eerder getennist?’ 

▪ Indien ja zijn ook KNLTB nummer, single rating en dubbel rating 

o Sportkaart nummer 

o ‘Deze commissie bij Fellenoord lijkt mij het leukste 

o Breakpoint festival 

Deze gegevens worden gebruikt voor verdere benadering vanuit het bestuur en specifieke 

interesses die wij als nuttig beschouwen voor leden van onze vereniging onder het mom 

van ‘Verrijken van persoonlijke competenties en sociale ontwikkelingen’. Deze gegevens 

verstrekt worden voor het compleet maken van het inschrijfformulier maar worden deze 

gegevens verwijderd zodra er aangegeven wordt dat men niet akkoord gaat met de 

privacyverklaring. 

Het verwijderen of tijdelijk uitschakelen van gebruik van gegevens staat beschreven bij ‘De rechten die 

leden hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen’ 
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Identiteit en contactgegevens van de beheerder 
Identiteit (per 25-05-2018):   Daan Hendriks 

Contactgegevens (per 25-05-2018):  Telefoonnummer: +31642114794 

     Email: secretaris@fellenoord.nl 

 

Doelen voor verwerken persoonsgegevens 
Zoals beschreven bij ‘Het verwerken van persoonsgegevens’ worden de noodzakelijke gegevens gebruikt 

voor registratie bij de Nederlands tennisbond (KNLTB) en de jaarlijkse contributie. Die niet-noodzakelijke 

gegevens worden gebruikt voor verdere benadering vanuit het bestuur en specifieke interesses die wij als 

nuttig beschouwen voor leden van onze vereniging onder het mom van ‘Verrijken van persoonlijke 

competenties en sociale ontwikkelingen’. Deze gegevens verstrekt worden voor het compleet maken van 

het inschrijfformulier maar worden deze gegevens verwijderd zodra er aangegeven wordt dat men niet 

akkoord gaat met de privacyverklaring. Ook worden de gegevens gebruikt om zowel verenigings- als 

activiteitstatistieken op te stellen, die enkel geanonimiseerd gedeeld worden met de leden van E.S.T. 

Fellenoord. De statistieken van de website (bezoekersaantallen, locaties en IP-adressen) worden beheerd 

via Google Analytics en zijn ook geanonimiseerd. Dit valt buiten onze privacyverklaring. 

 In het geval van een datalek of inbreak op persoonsgegevens, zal dit gemeld worden aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit gebeurt binnen 72 uur om eventuele risico’s voor de rechten en vrijheden van onze 

leden te voorkomen. Verder zal er een bericht naar alle leden gaan dat er een datalek heeft plaatsgevonden 

gecombineerd met het advies dat het wachtwoord veranderd moet worden. 

Leden hebben het recht om gegevens te laten verwijderen, inclusief maar niet gelimiteerd tot hun 

persoonsgegevens en activiteitgegevens. Dit recht staat beschreven in ‘De rechten die leden hebben en hoe 

ze deze kunnen uitoefenen 

 

Rechtsgrondslag waarop de verwerking gebaseerd is 
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de Toestemmingsgrondslag, en kan dus op elk 

moment ingetrokken worden. Hoe dit kan staat beschreven in ‘De rechten die leden hebben en hoe ze deze 

kunnen uitoefenen’ 

 

Ontvangers waarheen de persoonsgegevens gestuurd worden 
De ontvangers van de verstrekte persoonsgegevens betreffen het bestuur (zie de website voor meer 

informatie (https://www.fellenoord.nl/joomla/index.php/de-club/bestuur)), die vrij zijn deze gegevens te 

gebruiken binnen de vereniging voor activiteiten en benaderingen van deze activiteiten, en de KNLTB 

(Nederlandse Tennisbond) die deze gegevens nodig heeft voor een eventuele inschrijving. 

 

 

https://www.fellenoord.nl/joomla/index.php/de-club/bestuur)
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Bewaartermijn van de persoonsgegevens 
Persoonsgegevens die opgehaald worden bij een inschrijving voor zowel de vereniging als een activiteit 

zullen niet gewist worden mits hierom gevraagd wordt in een mail naar de secretaris der E.S.T. Fellenoord 

(secretaris@fellenoord.nl) vanwege latere referenties voor incasso’s, activiteit- en verenigingsstatistieken. 

Deze statistieken zijn vanzelfsprekend geanonimiseerd en zullen enkel gedeeld worden met de huidige 

leden van E.S.T. Fellenoord. 

 

De rechten die leden hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen 
Leden kunnen een verzoek indienen tot verwijdering van gegevens (ook in back-ups). Dit verzoek moet 

volgens de AVG gehonoreerd worden indien: 

- Persoonsgegevens volgens de leden niet meer nodig zijn voor het vervullen van een doel 

- De toestemming voor het gebruiken van persoonsgegevens wordt ingetrokken 

- Het hierna te bespreken recht van bezwaar wordt uitgeoefend 

- Er geen rechtsgrondslag is om persoonsgegevens te verwerken 

- De bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken 

- De klant jonger is dan 16 jaar en zijn persoonsgegevens zijn verzameld via een website of app 

Wanneer de persoonsgegevens gedeeld zijn met andere partijen, in dit geval de KNLTB, mogen de leden 

ons ook vragen ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens ook door die partijen verwijderd worden. 

Let op: In enkele gevallen mag een succesvol verzoek tot verwijdering geweigerd worden. 

Dit mag indien: 

- De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te 

oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting 

gelijkwaardige grondrechten zijn. 

- De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen. 

- De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van 

algemeen belang uit te oefenen. 

- De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen belang op het gebied van de 

volksgezondheid. 

- De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren. 

- De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering. 

- Algemene uitzonderingen privacyrechten 

- Daarnaast is in artikel 23 van de AVG een aantal algemene uitzonderingen opgenomen op de 

rechten van betrokkenen. Dit artikel lijkt op het huidige artikel 43 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

In sommige gevallen mag een lid eisen dat de verdere verwerking van persoonsgegevens tijdelijk wordt 

stilgezet. Dit houdt dus in dat de gegevens die we niet langer gebruiken niet meer verwijderd mogen 

worden.  

Het terugtrekken van de toestemming van het gebruik van mijn gegevens kan via een mail naar 

secretaris@fellenoord.nl. Mochten de gegevens die eerder verstrekt zijn verwijderd willen worden vermeld 

dit dan in de mail.  

mailto:secretaris@fellenoord.nl
mailto:secretaris@fellenoord.nl
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Indienen van klachten over de verwerking bij Autoriteit 

Persoonsgegevens 
Als een lid vermoedt dat de persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de 

privacywet, dan kan het desbetreffende lid een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP). Dit kan via de volgende site (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen)  

Persoonsgegevens in landen buiten de EU 
De persoonsgegevens worden tot op heden niet gedeeld met landen buiten de EU dus dit is op het moment 

niet van toepassing. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

