
 

 

PRIVACYVERKLARING WEBSITE  

BETREFT: WWW.KRAAIENVELD.NL  

Tennisvereniging het Kraaienveld respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring 

informeert u over ons privacybeleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken 

in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.  

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door: 

Tennisvereniging het Kraaienveld 

Accommodatie: Burgemeester Huydecoperweg, Westbroek 

Postadres: Prinses Christinastraat 2, 3615 AG Westbroek 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40481131 

Voor zaken betreffende de website kunt u contact opnemen met webmaster@kraaienveld.nl . 

Voor overige zaken wendt u zich tot bestuur@kraaienveld.nl . 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Tennisvereniging het Kraaienveld kan op de website persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 

gebruik maakt van de diensten van Tennisvereniging het Kraaienveld, en/of omdat u deze zelf bij het 

invullen van een contactformulier op de website aan Tennisvereniging het Kraaienveld verstrekt.  

 

Tennisvereniging het Kraaienveld kan in de database van de website de volgende persoonsgegevens 

verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw voorletters 

- Uw geslacht 

- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

 

Tennisvereniging het Kraaienveld kan in de ledenadministratie onder meer de volgende 

persoonsgegevens verwerken, die door tussenkomst van de website verzameld worden: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw voorletters 

- Uw geslacht 

- Uw geboortedatum 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

 

  

http://www.kraaienveld.nl/
mailto:webmaster@kraaienveld.nl
mailto:bestuur@kraaienveld.nl


 

 

WAAROM Tennisvereniging het Kraaienveld GEGEVENS NODIG HEEFT 

Tennisvereniging het Kraaienveld verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per telefoon, e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen.  

Daarnaast kan Tennisvereniging het Kraaienveld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van 

het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het 

gebruik maken van de tennisaccommodatie en het clubhuis aan de Burgemeester Huydecoperweg in 

Westbroek en/of uw deelname aan wedstrijden, toernooien, competities, trainingen en tennislessen. 

 

HOE LANG Tennisvereniging het Kraaienveld GEGEVENS BEWAART 

Persoonsgegevens, die via de website verzameld worden en uitsluitend dienen ten behoeve van de 

ledenadministratie (zie cursieve velden hierboven), worden NIET op de website bewaard, maar 

rechtstreeks doorgeleid naar de verantwoordelijke persoon.  

Tennisvereniging het Kraaienveld bewaart de andere genoemde persoonsgegevens in de database 

van de website. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op de website niet 

bewaard indien er geen overeenkomst (lidmaatschap) met u tot stand komt. Uw gegevens worden 

alleen bewaard zolang er een overeenkomst bestaat en maximaal 12 maanden na afloop van deze 

overeenkomst. 

 

DELEN MET ANDEREN 

Tennisvereniging het Kraaienveld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig 

is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

DE WEBSITE 

We loggen automatisch het domein en IP-adres van bezoekers op onze site. Deze informatie is niet 

persoonsgebonden, slechts de computer die de site bezoekt, wordt geïdentificeerd. Deze gegevens 

dienen om wereldwijd na te gaan waar de site wordt gebruikt om zo de dekking te verbeteren. Via 

doorklikanalyse krijgen we een beter zicht op het gebruik van de site, waardoor we onze service 

kunnen verbeteren. In geen geval worden deze automatisch gelogde gegevens gelinkt met 

identificeerbare persoonsgegevens.  

Tennisvereniging het Kraaienveld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 

gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres 

van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het 

privacybeleid van Google Analytics hier aan. Tennisvereniging het Kraaienveld heeft Google geen 

toestemming gegeven om via Tennisvereniging het Kraaienveld verkregen Analytics-informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten.  

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


 

 

In de database van de website is een bestand opgenomen met voor- en achternaam, voorletters, 

geslacht en emailadres van de leden. Dit bestand dient uitsluitend voor de verzending van een 

digitale nieuwsbrief met verenigingsnieuws aan alle leden. Leden die geen prijs stellen op de 

nieuwsbrief kunnen via een ‘unsubscribe’ hyperlink toekomstige verzending verhinderen. Dit 

gegeven wordt toegevoegd aan de geregistreerde persoonsgegevens. 

In de berichten op de site en in de nieuwsbrief worden persoonsgegevens terughoudend gebruikt. Bij 

wedstrijdverslagen kan de volledige naam worden gebruikt. Ook wedstrijdfoto’s en foto’s die door de 

leden worden aangeleverd kunnen worden gebruikt indien dat relevant is voor de inhoud van het 

bericht of de pagina. 

 

FACEBOOK 

Een aantal leden beheren een zelf aangemaakt Facebook-account onder de naam TV het Kraaienveld. 

Tennisvereniging het Kraaienveld sympathiseert met de sociale functie van deze pagina, maar heeft 

GEEN INVLOED op de uitingen. Het bestuur aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor 

teksten, foto’s, filmpjes of andere uitingen op deze facebookpagina. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die op de website in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

bestuur@kraaienveld.nl . Tennisvereniging het Kraaienveld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGEN 

Tennisvereniging het Kraaienveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tennisvereniging het Kraaienveld maakt 

gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 

verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tennisvereniging het Kraaienveld 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tennisvereniging het Kraaienveld op via 

webmaster@kraaienveld.nl .  

 

 

Vastgesteld door het bestuur, 

Westbroek, 16 mei 2018 
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