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GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 
 
 
De Nederlandse Tafeltennisbond, gevestigd te Nieuwegein, gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens 
en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de NTTB. Daarom geldt voor hen een 
geheimhoudingverklaring. 
 
(naam) …………………………………………………..……….………., (hierna: ondergetekende) is als 
(functie) ………………………….…………. actief bij de Nederlandse Tafeltennisbond (verder: NTTB).  
 
Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, (naam)……………..………………………..…….., 
 

1. dat ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de NTTB 
over de NTTB, haar leden en andere relaties van de NTTB te weten ben gekomen. Het is mij 
verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;  
 

2. dat deze geheimhouding onder meer alle (persoons)gegevens omvat van leden, werknemers, 
vrijwilligers en gegevens van andere relaties van de NTTB waarvan ik uit hoofde van mijn rol 
kennis heb genomen of toegang toe heb en dat het gaat om informatie waarvan ik het 
vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet 
uitsluitend, voor (persoons)gegevens; 

 
3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de NTTB; 

 
4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de NTTB verplicht ben alle eigendommen van de 

NTTB binnen een maand in te leveren bij de NTTB en dat alle correspondentie die 
persoonsgegevens bevat die uit hoofde van mijn functie is verkregen moet worden vernietigd dan 
wel overgedragen aan mijn opvolger of de verantwoordelijke medewerker van het Bondsbureau 
van de NTTB. Dit geldt ook voor correspondentie op gebruikte privé-apparatuur zoals laptops, 
tablets, telefoon, USB, privé e-mail, etc.; 

 
5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de NTTB de NTTB aangifte zal 

doen bij de Tuchtcommissie NTTB, die zal onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit 
volgens de Algemene Wet Persoonsgegevens of het Tuchtreglement van de NTTB, die deze 
zaak volgens de in het Tuchtreglement vastgestelde rechtsgang zal behandelen en, indien 
sprake is van strafbare feiten, sancties kan opleggen. Tegen de uitspraken van de 
Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.  

 
 
Naam: ……………………………………………..…… Handtekening:  
 
 
 
 
Datum: ……………………………. 2019 

 


