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Privacyverklaring Tafeltennisvereniging De Repelaer 

Dit is een privacyverklaring van Tafeltennisvereniging De Repelaer, gevestigd te 
Spijkenisse (gemeente Nissewaard) en ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40385548 (hierna: “TTV 
De Repelaer”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens TTV 
De Repelaer verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens 
worden gebruikt. 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
1.1 TTV De Repelaer verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u: 

- lid wordt van TTV De Repelaer; 
- een vrijwilliger van TTV De Repelaer bent; 
- zich inschrijft voor toernooien, competitie of andere door TTV De Repelaer 

georganiseerde activiteit, 
- onze website www.ttvderepelaer.nl bezoekt; 
- nieuwsbrieven van TTV De Repelaer wenst te ontvangen; 
- contributies dient te voldoen; 
- contact met ons opneemt; 
- een certificaat Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) of Verklaring Sociale 

Hygiëne (SvH) afgeeft; 

1.2  TTV De Repelaer verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 
- naam, voorletters en roepnaam; 
- geslacht; 
- geboortedatum 
- adres en woonplaats; 
- telefoonnummer (vast en/of mobiel;) 
- e-mailadres, bij jeugd (ook) van ouder of voogd; 
- bondsnummer, verkregen via de NTTB; 
- resultaten van competitiewedstrijden, 
- rating- en licentiegegevens, verkregen via de NTTB, 
- datum van ingang lidmaatschap, 
- categorie lid (zoals senior competitiespeler, veteraan, junior recreant etc.), 
- of u in het bezit bent van een IVA certificaat, 
- of u in het bezit bent van een certificaat reanimeren, 
- naam en telefoonnummer van contactperso(o)n(en) in geval van calamiteit 
- BIC code, IBAN nummer, soort betaler (jaar/kwartaal) en datum van 

machtiging ten behoeve van de incasso van contributies, bijdragen en 
andere verplichtingen jegens de vereniging, 

- Foto’s en/of video’s gemaakt tijdens tafeltennis gerelateerde evenementen 
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1.3  TTV De Repelaer kan deze gegevens gebruiken om:  
- het lidmaatschap van TTV De Repelaer en de NTTB te effectueren; 
- competitiegerechtigheid en/of verzekering(en) via de NTTB te effectueren; 
- nieuwsbrieven  en/of mededelingen toe te zenden met gebruik van 

beeldmateriaal; 
- nieuwsberichten met beeldmateriaal te plaatsen op onze website, in onze 

nieuwsbrieven en andere (social) media; 
- contact met u/je op te nemen of te onderhouden; 
- bardiensten in te plannen; 
- toestemming te geven voor training en/of coaching. 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
2.1 Neem contact op met de secretaris van TTV De Repelaer via 
secretaris@ttvderepelaer.nl voor: 

- meer in format ie over de wi jze waarop TTV De Repelaer 
persoonsgegevens verwerkt; 

- vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
- inzage in de persoonsgegevens die TTV De Repelaer met betrekking tot 

u/jou verwerkt; 
- bezwaar tegen het gebruik van uw/je gegevens door TTV De Repelaer. 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  
3.1 TTV De Repelaer zal uw/je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in 
deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren 
dan noodzakelijk. 

3.2 TTV De Repelaer zal adequate technische en organisatorische 
maatregelen treffen om uw/je gegevens te beveiligen. 

4.  DERDEN 
4.1 TTV De Repelaer zal uw/je persoonsgegevens niet aan derden 
verstrekken, tenzij u/je daarvoor uw/je uitdrukkelijke toestemming heeft 
gegeven of TTV De Repelaer daartoe verplicht is op grond van de wet of 
een rechterlijke uitspraak. 

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 
5.1   Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt 
gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te 
blijven raadplegen. 
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