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DATA PRIVACY VERKLARING TC RULEC 

Inleiding 
TC Rulec heeft de privacy van personen in het algemeen - en van haar leden in het bijzonder - hoog in het 
vaandel staan. Daarom informeren wij je graag over de aard en wijze waarop wij je persoonsgegevens 
verwerken.  

Toepassingsgebied 
Deze Data Privacy Verklaring is opgesteld om je te informeren over de mogelijke verwerking van jouw 
persoonsgegevens en de verwerkingsdoelen door en/of namens TC Rulec.  

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:  ieder gegeven waaruit de identiteit van een natuurlijk 
persoon kan worden afgeleid. 

Onder verwerking wordt verstaan:   het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen 
en/of doorsturen van gegevens. 

Onder verwerkingsdoel wordt verstaan:  het doel of de reden waarvoor TC Rulec jouw persoons- 
       gegevens verwerkt. 

Verwerken van persoonsgegevens 
TC Rulec vraagt je mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens bestaan uit, maar 
zijn niet beperkt tot, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer 
en pasfoto. TC Rulec zal je nooit vragen om meer persoonsgegevens te verstrekken dan strikt noodzakelijk. 

Persoonsgegevens worden door TC Rulec zoveel mogelijk in digitale vorm opgevraagd, opgeslagen, 
geraadpleegd en (zo beperkt mogelijk) gedeeld met derden. Hierbij worden de nodige maatregelen 
genomen om te voorkomen dat data verloren gaat, beschadigd raakt of toegankelijk is voor onbevoegden. 

Verwerkingsdoelen 
TC Rulec zal enkel je persoonsgegevens verwerken indien zij daar een doel voor heeft. Bovendien worden 
enkel persoonsgegevens verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.  

Het doel voor de verwerking van je persoonsgegevens door TC Rulec is afhankelijk van je relatie tot TC 
Rulec: 

Leden (in geval van jeugdleden: ook van ouders/verzorgers van leden) 
- Het aangaan en onderhouden van lidmaatschapsovereenkomsten;
- Het bijhouden van het ledenbestand (inclusief communicatie met KNLTB);
- Facturatie en/of incasso van contributiegelden en/of lesgelden en terugstorten van de borg;
- Algemene communicatie met leden (via e-mail en/of reguliere post);
- Aanvragen van subsidie (enkel jeugdleden);
- Faciliteren (opgave, indeling) van het volgen van tennislessen.

Winterspelers 
- Het aangaan en onderhouden van spelersovereenkomsten;
- Het bijhouden van het spelersbestand;
- Facturatie en/of incasso van spelersgelden;
- Algemene communicatie met winterspelers (via e-mail en/of reguliere 

post); 
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Deelnemers aan een door TC Rulec georganiseerd toernooi 
- Wedstrijdplanning en –indeling; 
- Communicatie over wedstrijdplanning en –indeling; 
- Publiceren van wedstrijd- en toernooiuitslagen (waar van toepassing inclusief communicatie met 

KNLTB). 
 
Vrijwilligers (niet-leden) 

- Coördineren van de inzet van vrijwilligers; 
- Financiële compensatie van vrijwilligers. 

 
Leveranciers / Sponsoren 

- Aangaan – en de uitvoering van - overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten; 
- Het faciliteren van de betaling en/of inning van facturen; 
- Het voeren van een deugdelijke boekhouding. 

 
 
In aanvulling op deze verwerkingsdoelen, zal TC Rulec je persoonsgegevens verwerken indien hiertoe een 
wettelijke verplichting bestaat. 
 
 
Wettelijke basis voor de verwerking 
TC Rulec zal je persoonsgegevens alleen verwerken als zij daar een wettelijke basis voor heeft. Voor de 
verwerking van persoonsgegevens van leden wordt deze wettelijke basis gevormd door de overeenkomst 
die je als Rulec-lid of winterspeler aangaat met de vereniging. Voor toernooideelnemers geldt als wettelijke 
basis het gerechtvaardigd belang dat TC Rulec heeft bij het kunnen organiseren van een toernooi. 
Voor vrijwilligers geldt dat de wettelijke basis wordt gevormd door het gerechtvaardigd belang dat TC Rulec 
heeft bij het kunnen inzetten en compenseren van vrijwilligers.  
Voor de verwerking van leveranciersgegevens geldt dat de wettelijke basis gevormd wordt door de 
overeenkomst met TC Rulec, of voortvloeit uit de wettelijke verplichting om financiële gegevens te 
bewaren. 
 

 

Delen van persoonsgegevens 
TC Rulec deelt je persoonsgegevens mogelijk met derde-partijen (waaronder de KNLTB). Het delen van 
persoonsgegevens geschiedt echter alleen als dat noodzakelijk is om een van de verwerkingsdoelen te 
verwezenlijken. TC Rulec wenst te benadrukken dat zij je persoonsgegevens niet om commerciële redenen 
zal delen of verkopen aan derden. 
 
 

Gegevensbeveiliging 

Persoonsgegevens worden door/namens TC Rulec zowel (beperkt) op papier als digitaal 
(computerbestanden) opgeslagen. De via de website te raadplegen gegevens zijn bij derden (provider) 
opgeslagen. Zowel bij de opslag op papier als in de vorm van computerbestanden, treft TC Rulec technische 
en organisatorische maatregelen om verlies of beschadiging van persoonsgegevens van deze gegevens te 
voorkomen en deze gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.  

 

 

Bewaartermijn 
TC Rulec streeft er naar om de bewaartermijn van je persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden. Voor 
leden is deze termijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de lidmaatschapsperiode. In beperkte mate worden 
persoonsgegevens langer bewaard, indien daar een statistisch doel (denk aan jubilea) voor is. Voor 
persoonsgegevens van winterspelers, toernooideelnemers en vrijwilligers is deze termijn zoveel mogelijk 
gekoppeld aan speelperiode, toernooiduur dan wel inzetduur. Voor leveranciers en sponsoren geldt dat de 
bewaartermijn gekoppeld is aan de minimale fiscale wettelijke bewaartermijn. 
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Jouw rechten  
Om je privacy te waarborgen, kun je gebruik maken van de volgende rechten: 
 
-  het recht op toegang (ontvangen van een afschrift van) tot je persoonsgegevens die TC Rulec verwerkt.  
-  het corrigeren van je persoonsgegevens; 
-  het wissen van de persoonsgegevens die door Rulec verwerkt worden (geen absoluut recht); 
-  het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens door TC Rulec (onder de voorwaarde dat dit  
  het functioneren van de vereniging niet belemmert);  
-  bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door TC Rulec (onder de voorwaarde dat dit  
  het functioneren van de vereniging niet belemmert); 
-  het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit (zie ook ‘Contactinformatie’). 
  
 
Cookies 

De website van TC Rulec maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine databestanden die op je 

computer geplaatst worden en waarmee jouw voorkeuren voor het gebruik van de website worden 

ingesteld. Het betreft hier enkel cookies voor technische doeleinden. Deze cookies kun je bovendien 

verwijderen via de instellingen van je internetbrowser. 

 

 

Updates van het Privacy Statement 

TC Rulec behoudt zich het recht voor deze Data Privacy Verklaring te updaten indien dat noodzakelijk is 
door wijzigingen in de (interpretatie van) wetgeving, door wezenlijke veranderingen in de 
verwerkingsdoelen voor welke TC Rulec persoonsgegevens verwerkt of als gevolg van wijzigingen aan de 
website. De laatste versie van dit Statement is te allen tijde beschikbaar via de website van TC Rulec. 
 
 
Contactinformatie 
Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door TC Rulec – of wil je gebruik 
maken van je rechten – stuur dan een e-mail met je verzoek naar secretariaat@rulec.nl. Omdat we moeten 
kunnen vaststellen of het verzoek daadwerkelijk gedaan is door de persoon die het heeft ingediend, 
verzoeken we je een geanonimiseerde kopie van je paspoort of rijbewijs bij je verzoek te voegen. 
 
Als je een klacht wil indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door TC Rulec, dan kun je dit 
doen via de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). 
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