
Privacyverklaring Tafeltennisvereniging Reflex 

Voorschoten 
 
Tafeltennisvereniging Reflex Voorschoten, verder te noemen : 
“Reflex” gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  
De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
De AVG heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen.  
Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft Reflex 
privacy-beleid vastgesteld. Dit privacy statement is een weergave 
van dit beleid. 

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in 
verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens 
zijn uw naam, adres, telefoonnummer of uw e-mailadres. Het gaat om 
alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.  
U deelt persoonsgegevens met Reflex als u zich als lid inschrijft.  
Bij deze inschrijving wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik 
van uw persoonsgegevens voor mededelingen over (de activiteiten van) 
Reflex en het innen van de contributie.  
 

Privacy principes van Reflex 

Reflex gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daarvoor de 
privacy principes als volgt gedefinieerd. 
 
Reflex verwerkt alleen persoonsgegevens, als … 

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is: dit is als er 
toestemming is gegeven voor verwerking van de persoonsgegevens 
door de betrokkene. 
 
 
Reflex stelt u als betrokkene centraal 
Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat Reflex 
het belang en de privacy risico's van betrokkenen zwaar meewegen. De 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk 
voor het doel van de verwerking, tot een maximum termijn van drie jaar. 
 

Reflex is transparant 



Reflex informeert u tijdig over het doel en de grondslag van 
gegevensverwerkingen.  
Dit publiceert Reflex ook op haar website. 
 
Reflex waarborgt uw rechten 

Reflex houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle 
verwerkingen bij Reflex kunnen gegevens worden ingezien en 
gerectificeerd.  
Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is net zo eenvoudig als 
het doorgeven van de gegevens, in het geval dat dit technisch mogelijk 
en noodzakelijk is. 
 

Reflex verstrekt (geen) persoonsgegevens aan derden 

Reflex verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij betrokkene 
daarvoor toestemming heeft gegeven.  
Zonder toestemming verstrekt Reflex persoonsgegevens alleen aan 
derden als dit noodzakelijk is voor functioneren van betrokkene als lid 
van de vereniging (zoals lidmaatschap NTTB). 
 
Reflex beveiligt uw gegevens 

Reflex neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij 
de opslag en verwerking van gegevens, zodat de persoonsgegevens 
beveiligd zijn. 

Bewaartermijnen 

Reflex bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap. 
Na maximaal drie jaar worden de persoonsgegevens van ex-leden 
verwijderd. 

Gegevensopslag en verwerking 

De inschrijfformulieren worden bewaard in een ordner, die wordt 
bewaard bij één van de bestuursleden thuis. 
 
Persoonsgegevens voor de ledenadministratie worden geregistreerd in 
een excel spreadsheet. De spreadsheet wordt bewaard op de computer 
van één van de bestuursleden.  
Het gaat om de volgende gegevens: 
· Geslacht; 
· Voorletter(s)/voornaam; 
· Achternaam; 
· Adres; 
· Postcode; 
· Woonplaats; 



· Telefoonnummer(s); 
· Emailadres; 
· Geboortedatum; 
· IBAN-nummer 
· NTTB nummer; 
 
De gegevens worden gebruikt om leden te informeren over alles wat met 
Reflex te maken, registratie bij de NTTB heeft en om de contributie te 
innen. 
 
Bij het rondsturen van mails worden de emailadressen van de leden niet 
getoond: zij worden in de “BCC”-adresbalk opgenomen, zodat de andere 
geadresseerden de gegevens niet kunnen zien. 

Social media/externe platforms 

Reflex maakt voor algemene informatie en het promoten van de 
vereniging gebruik van internet. 

Uw rechten 

De AVG stelt de rechten van u als betrokken burger centraal: 

• U wilt weten of Reflex persoonsgegevens van u verwerkt en zo ja 
welke persoonsgegevens. 

• U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen. 

• U wilt persoonsgegevens laten verwijderen of afschermen. 

• U wilt dat Reflex uw persoonsgegevens beperkt verwerkt. 

• U wilt bezwaar maken. 
Wilt u op grond van de AVG een verzoek doen in verband met 
voornoemde rechten of wilt u bezwaar maken? Stuurt u een email naar 
‘één van de bestuursleden. 
U kunt uw verzoek of bezwaar ook schriftelijk indienen bij Reflex, via het 
secretariaat.  
 
Als u het niet eens bent met een beslissing van Reflex op uw verzoek of 
bezwaar heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken een verzoek tot 
bemiddeling of advisering te indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 
 
Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de 
AVG worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij eerder genoemde 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
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