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I. Inleiding 

TENNISCLUB KEERPUNT 65 respecteert uw privacy in overeenstemming met de geldende 
wetgeving, ongeacht of u lid bent of niet of een bezoeker bent op de website 
www.tckeerpunt.be. 

TENNISCLUB KEERPUNT 65 streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te 
informeren over:  

 Als verwerkingsverantwoordelijke, voor welke doeleinden TENNISCLUB KEERPUNT 65 
jouw persoonsgegevens verwerkt; 

 Welke persoonsgegevens TENNISCLUB KEERPUNT 65 van jou en op welke manier 
verwerkt; 

 Beveiliging van je gegevens 
 Wat zijn jouw rechten betreffende je persoonsgegevens en hoe kun je ze uitoefenen? 
 En hoe kun je ons contacteren 

 

II. Waarvoor verwerkt TENNISCLUB KEERPUNT 65 je 
gegevens in het algemeen? 

1. Verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens 
Je persoonsgegevens worden verwerkt : 

 door Tennisclub Keerpunt 65, Dijlestraat 97, 3140 Keerbergen 
met ondernemingsnummer 0413.845.649. 

2. Doelstellingen : Waarvoor mag TENNISCLUB KEERPUNT 65 jouw 
persoonsgegevens verwerken?  
Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk om: 
- Je te identificeren en te contacteren. 
- Voor het beheer van je lidmaatschap en bijhorende verzekering. 
- Leden toe te laten onderling af te spreken. 
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TENNISCLUB KEERPUNT 65 gebruikt jouw gegevens in het kader van lidmaatschap om alle 
noodzakelijke persoonsgegevens, de hoofdopdrachten en doelstellingen naar behoren te kunnen 
uitvoeren: 
 Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van  je rechten tot terugbetaling  van 

gezondheidszorgen. 
 

 Voor het beheer van je contacten met onze diensten door om het even welke gebruikte 
kanaal : face to face, brief, telefoon, SMS, email, chat, website, … 

 
 Promotie, direct-marketing, ledenwerving  

TENNISCLUB KEERPUNT 65 verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in het 
kader van je lidmaatschap en de activiteiten van de club. De verwerking van je gegevens 
vallen onder het gerechtvaardigd belang van de club. Je kan steeds uitschrijven uit de 
communicatie. 
 

III. Welke persoonsgegevens verwerkt TENNISCLUB 
KEERPUNT 65 van jou en hoe? 

a) Categorieën  persoonsgegevens  
Naargelang de gegevens die je meedeelt en in functie van de verschillende  doelstellingen 
verwerkt TENNISCLUB KEERPUNT 65 de volgende categorieën persoonsgegevens: 

1. Gewone persoonsgegevens : 
• identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, … 
• elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten … 
• Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke 

staat, nationaliteit. 
• Samenstelling van het gezin  
• Financiële bijzonderheden : rekeningnummer, betalingen, … 
• Lidmaatschappen  
• Beeldopnamen : camerabewaking, foto’s, video’s 

2. Bijzondere persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid in het kader van een ongevalsaangifte. 
TENNISCLUB KEERPUNT 65 beperkt de verwerking hier tot het strikt noodzakelijke voor de 
afhandeling van verzekeringsdossier. 
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b) Van wie of van welke bron krijgt TENNISCLUB KEERPUNT 65 
gegevens over jou? 
Het betreffen voornamelijk gegevens die afkomstig zijn: 

1. Van jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger, of iemand  die hiervoor een mandaat of  je 
akkoord heeft gekregen; 

2. Van Tennis Vlaanderen. 

c) Wie verwerkt jouw persoonsgegevens ? 
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de leden van het 
bestuur en het sportteam van Tennisclub Keerpunt om hun taken uit te voeren in het kader van 
de omschreven activiteiten.  

d) Aan wie geeft TENNISCLUB KEERPUNT 65 jouw persoonsgegevens 
door? 

Jouw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan : 

1. jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger, of iemand  die hiervoor een mandaat of  je akkoord 
heeft gekregen ( professionele raadsman, advocaat, …) 

 
2. Aan Tennis Vlaanderen: Leden van TENNISCLUB KEERPUNT 65 worden door de club ook 

automatisch aangesloten bij TENNIS VLAANDEREN, die op zijn beurt verantwoordelijke voor 
de verwerking is. De gegevens van elk lid worden hiervoor gedeeld met TENNIS VLAANDEREN. 

 
3. Aan een toegelaten derde ( persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een  wet, contract.   
 
4. TENNISCLUB KEERPUNT 65 stelt je persoonsgegevens ook ter beschikking van de leden 

aangesloten bij TENNISCLUB KEERPUNT 65 enkel in het kader van je lidmaatschap en de 
activiteiten van de club. De verwerking van je gegevens vallen onder het gerechtvaardigd 
belang van de club. Je hebt het recht om deze verwerking te bepreken zodat je gegevens niet 
zichtbaar zijn voor anderen leden. Zie verder bij V. Rechten betreffende je persoonsgegevens. 

 
5. Aan onze bedrijfsrevisoren die gehouden zijn door een vertrouwelijkheidsplicht; 
 
6. Aan tegenpartijen, hun advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen en aan Justitie ingeval 

van geschillen; 
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7. De website van TENNISCLUB KEERPUNT wordt beheerd door een externe dienstverlener die 
ook verwerker is van de persoonsgegevens van de leden van TENNISCLUB KEERPUNT. 

e) TENNISCLUB KEERPUNT 65 doet voornamelijk beroep op de 
volgende verwerkers : 
 
1. Tennis Vlaanderen; 
2. ICT Verwerker voor het beheer van de website 
3. De “Tennisschool” in het kader van tennislessen en tennisstages -kampen. 
 

f) TENNISCLUB KEERPUNT 65 kan van jou ook gegevens verwerken 
in geval van: 

 

1. Bezoek aan TENNISCLUB KEERPUNT 65 website:  
- Ingeval er een formulier in te vullen is op de website, worden de meegedeelde gegevens 

verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden 
opgevraagd, (bijvoorbeeld: een informatieaanvraag, inschrijving voor een activiteit, …) 

 
- Wat TENNISCLUB KEERPUNT 65 verwerkt en de gebruiker niet ziet (bijvoorbeeld je IP-

adres, het browsertype, besturingssysteem van je computer en het aantal bezoeken en 
de bezochte pagina's.)  

2. Deelname aan competities:  
- Ingeval je deelneemt aan Interclub, Zuiderkempen, Open tornooi, Vierkants tornooi, en 

andere competitie formules georganiseerd in samenspraak met TENNISCLUB KEERPUNT 
65  

g) Hoe lang bewaren we jouw gegevens in kader van lidmaatschap   
 
TENNISCLUB KEERPUNT 65 verwerkt jouw gegevens voor de genoemde doeleinden tijdens de 
duur van je lidmaatschap en voor een maximum van 3 jaar voor de niet-leden, vanaf het ontvangst 
van “opt-in” en voor de ex-leden te rekenen vanaf het beëindigen van het lidmaatschap. 
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IV. Beveiliging van je gegevens 
 We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van 

je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en 
de context van de verwerkingsdoeleinden en de type persoonsgegevens.  

 
 TENNISCLUB KEERPUNT 65 neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en 

technische veiligheidsmaatregelen om  je persoonsgegevens te beschermen tegen, verlies,  
onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

 
 TENNISCLUB KEERPUNT 65 legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen 

op. 

V. Rechten betreffende je persoonsgegevens 
De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens 
voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan toevertrouwde 
taken van openbaar belang waaraan TENNISCLUB KEERPUNT 65 onderworpen is. 

a) Recht van inzage 
Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door 
de TENNISCLUB KEERPUNT 65 worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt kan er een kopij 
van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd.  

b) Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 
Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om uw gegevens 
te vervolledigen. 

c) Je toestemming intrekken 
Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan heb 
je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven 
van een reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de 
verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking.   

d) Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) 
Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief 
profilering, te worden onderworpen. TENNISCLUB KEERPUNT 65 doet niet aan een   
uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming. 
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e) Recht van bezwaar 
Ben je het niet eens met de manier waarop TENNISCLUB KEERPUNT 65 bepaalde gegevens 
verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. 

f) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat TENNISCLUB 
KEERPUNT 65 deze gegevens onrechtmatig verwerkt: 

- Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de bovenvermelde doeleinden; 
- Als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor 

deze behandeling; 
- Als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
- Als de behandeling illegaal is; 
- Als het wissen wettelijk is opgelegd; 
- Als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld 

via een applicatie of website ("Information Society Service"). 

g) Recht op beperking van de verwerking 
Je kan het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken tot: 

- De tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die u betwist; 
- Als u zich verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door TENNISCLUB 

KEERPUNT 65 zijn verwerkt; 
- Als u zich verzet tegen het verwijderen van gegevens die TENNISCLUB KEERPUNT 65 

niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te 
vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 

- De tijd om te controleren of de legitieme redenen voor TENNISCLUB KEERPUNT 65 
voorrang hebben op het uwe in het geval u zich verzet tegen de behandeling van deze 
gegevens door een beroep te doen op uw specifieke situatie. 

TENNISCLUB KEERPUNT 65 zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun 
bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met uw toestemming, 
of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in gerechtelijke zaak of om 
een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. 

Indien dit het geval is, zal TENNISCLUB KEERPUNT 65 u op de hoogte brengen voordat deze 
beperkende behandeling wordt opgeheven. 

h) Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan TENNISCLUB KEERPUNT 65 hebt 
verstrekt, rechtsreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit 
niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt.  
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VI. Uitoefening van je rechten 
 Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst  uit te oefenen, dan kun je altijd contact 

met ons opnemen. 
 
 Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die  manier kan 

TENNISCLUB KEERPUNT 65 je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de 
betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan TENNISCLUB KEERPUNT 65 ter 
identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.        

 
 Je kan zelf je persoonsgegevens ten alle tijden beheren via de website van Tennis Vlaanderen 

en deels via de website van TENNISCLUB KEERPUNT 65.  
 
 Op de website van TENNISCLUB KEERPUNT 65 kan je zelf je privacy instellingen van je account 

beheren. 
 
  Voor het ontvangen van nieuwbrieven kan je je steeds uitschrijven via een link in de mail.  

VII. Contact of klacht  

a) Algemeen 
Je kan voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd 
contact met ons opnemen: 
 
- Via info@tckeerpunt.be 
- Per brief naar: Tennisclub Keerpunt 65, Dijlestraat 97, 3140 Keerbergen 

b) Gegevensbeschermingsautoriteit 
Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om 
contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

mailto:info@tckeerpunt.be
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