PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Tafeltennisbond, gevestigd te Nieuwegein,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408030, hierna
te noemen: ‘de NTTB’.
De NTTB houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe
wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van
het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tafeltennis.nl
Deze privacyverklaring beschrijft op welke grondslag en voor welk doel uw gegevens door de NTTB
worden verwerkt en welke gegevens worden verwerkt. Tevens wordt in deze verklaring het gebruik
van cookies en pixel tags op de NTTB websites, de NTTB app(s) en de NTTB webshops beschreven.
Tot slot wordt u geïnformeerd over het gebruik van uw gegevens, uw rechten en hoe u ons kunt
contacteren.

1. NTTB als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Indien u zich aanmeldt bij een bij de NTTB aangesloten tafeltennisvereniging, rechtstreeks contact
heeft met de NTTB, onze website bezoekt of een NTTB app gebruikt, worden de door u opgegeven
persoonsgegevens (mede) beheerd onder verantwoordelijkheid van de NTTB. De NTTB is
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u, dan wel door uw
vereniging aan de NTTB worden verstrekt. Daarbij bepaalt de NTTB de doeleinden en de middelen
voor de verwerking van de gegevens en is zij derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de
wettelijke vereisten.
Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor de NTTB van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de NTTB zich aan de wet
en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de AVG mag de NTTB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijk
vastgestelde grondslagen geldt. De NTTB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking
van persoonsgegevens:
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1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
Bijvoorbeeld in het kader van toestemming door aanmelding bij een website of app van de
NTTB. In de NTTB App of via het bondsbureau kan elk lid zelf toestemming geven voor
bepaalde gegevensverwerkingen.
Toestemming om mijn naam, geslacht, club en leeftijdscategorie zichtbaar te maken in de
NTTB App. Indien het lid wedstrijden heeft gespeeld dan zijn de uitslagen en de naam van het
lid zichtbaar (zie 2 hieronder). Indien het lid een functie heeft binnen de NTTB of een
specifieke functie in de vereniging (zie 3 hieronder) dan zijn deze gegevens, en tevens het emailadres van de functionaris zichtbaar.
Toestemming om foto’s/afbeeldingen te publiceren op websites, apps en sociale media van
de NTTB of van organisaties waar de NTTB mee samenwerkt. Dit geldt ook voor
foto’s/afbeeldingen waarop ook sponsor van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.
Door deel te nemen aan een wedstrijd of toernooi, of zich toegang te verschaffen tot een
speellocatie waarin foto- of filmopnamen worden gemaakt, geeft het lid eveneens
toestemming voor publicatie van de beelden.
Toestemming om naam en e-mailadres van het lid ter beschikking te stellen aan sponsoren
van de NTTB zodat zij het lid kunnen benaderen voor aan de sport tafeltennis gerelateerde
aanbiedingen of producten.
Toestemming om naam en e-mailadres van het lid via de afgeschermde website van de NTTB
beschikbaar te stellen zodat andere leden het lid kunnen benaderen.
Toestemming om het lid na beëindigen lidmaatschap te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld
een reünie of bijzondere gebeurtenis.

2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
Een overeenkomst kan tot stand komen door aanmelding bij een aan de NTTB gelieerde
vereniging, een persoonlijk lidmaatschap, het plaatsen van een bestelling in de NTTB
webshop voor de aanschaf voor de daarop aangeboden producten, door het afnemen van
een andere dienst van de NTTB, of op een andere wijze waardoor de NTTB uw gegevens
ontvangt.
Bij het lidmaatschap verwerken we de gegevens ten behoeve van, onder andere, het sluiten
van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, het (indirect) vaststellen en innen van
contributie.
In het geval van het lidmaatschap gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het publiceren
van (de teamsamenstelling van) competities, indelingen van toernooien, wedstrijduitslagen
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en persoonlijke resultaten, inclusief naam en lidmaatschapsnummer. Deze gegevens kunnen
worden gepubliceerd op websites en apps van de NTTB en gedeeld op social media van de
NTTB. Deze publicaties zijn tevens deelbaar op de social media kanalen van de NTTB.
Met de externe partijen die betrokken zijn bij deze gegevensverwerkingen, zoals
bijvoorbeeld de beheerders van deze sites en apps, heeft de NTTB
verwerkersovereenkomsten gesloten.

3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om ons gerechtvaardigde belang te
behartigen.
Het gaat hier om het belang onze sport te kunnen organiseren. Hierbij let de NTTB erop dat
de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens
verwerkt in verband met:
a. Het beschikbaar stellen van uw naam, verenigingsnaam, e-mailadres, geboortedatum
en geslacht aan organisatoren van door de NTTB erkende evenementen zodat zij u
kunnen uitnodigen voor deelname aan deze evenementen;
b. In geval personen een functie uitoefenen binnen de NTTB, zoals bijvoorbeeld
bestuursleden, bondsraadleden, commissieleden en werkgroepleden, gebruiken wij
uw persoonsgegevens en uw foto om uw functie zichtbaar te maken op onze
websites en u te voorzien van een e-mailadres van de organisatie;
c. Voor enkele functies binnen NTTB-verenigingen, waaronder wedstrijdsecretarissen,
gebruiken wij uw gegevens om uw functie zichtbaar te maken op onze websites;
d. Het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen ter
bevordering van de tafeltennissport;
e. Het verzorgen en verbeteren van de website(s) en de app(s), waarbij de NTTB door
het bezoek aan onze website dan wel de app uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u
op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. Wij vragen steeds
vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).
f. Het benaderen van (oud-) leden voor onderzoek in het belang van leden van de
NTTB.
Met de externe partijen die betrokken zijn bij deze gegevensverwerkingen, zoals bijvoorbeeld
de beheerders van deze sites en apps, heeft de NTTB verwerkersovereenkomsten gesloten.
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3. Doelen van verwerking van de persoonsgegevens
In het kader van het bevorderen van de tafeltennissport heeft de NTTB met de persoonsgegevens de
volgende doelen vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het sluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van
individuele leden;
Het vaststellen en innen van contributie bij de bij de NTTB aangesloten verenigingen op basis
van het aantal daarbij aangesloten leden;
Het informeren van leden over allerhande tafeltennis-gerelateerde zaken, onder andere via
e-mail dan wel direct mailing;
Het uitnodigen van leden voor deelname aan door de NTTB goedgekeurde competities,
toernooien en wedstrijden.
Het houden van enquêtes onder leden ten behoeve van de tafeltennissport;
Het bieden van de mogelijkheid aan leden om op een makkelijke en gebruiksvriendelijke
manier tafeltennisprestaties bij te houden;
Het verwerken van wedstrijdformulieren;
De prestaties van een lid te vergelijken met prestaties van andere leden, waardoor onder
andere rankings kunnen worden gemaakt;
Het verkopen van producten aan consumenten via de webshop;
Overige doelen die rechtstreeks verband houden met de (overige) activiteiten van de NTTB.

4. Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
De NTTB streeft ernaar enkel de voor bovengenoemde doeleinden noodzakelijke gegevens van u te
registreren. Indien u zich aanmeldt bij een vereniging, registreert in de app(s) of website(s), voor de
nieuwsbrief, of een bestelling plaatst, dan worden een of meerdere van de volgende gegevens
opgeslagen in onze database:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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*= niet verplicht
Bij gebruik van de NTTB app hebben we uw gegevens en NTTB-bondsnummer nodig om deze (gratis)
dienst in goede orde ten behoeve van u te kunnen laten functioneren. Een NTTB-bondsnummer
wordt verkregen door lidmaatschap van een bij de NTTB aangesloten vereniging of een persoonlijk
lidmaatschap. Alleen mensen met een NTTB- bondsnummer kunnen gebruik maken van het deel van
de NTTB-app waarvoor registratie benodigd is (zoals de digitale ledenpas en het wedstrijdformulier).
Bij het plaatsen van een bestelling en aankoop via de webshop hebben wij uw (betaal)gegevens
nodig om de bestelling te verwerken en aan u te verzenden.
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.
Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens
noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de
overige gegevens zijn daarmee optioneel.

5. Op de volgende manieren kunnen door de NTTB persoonsgegevens worden verzameld:
Door uw aanmelding bij een bij de NTTB aangesloten vereniging of door uw rechtstreekse
aanmelding bij de NTTB ontvangen wij automatisch uw gegevens ten behoeve van de hierboven
beschreven doeleinden;
Door het aanmaken van een account of het doen van een bestelling in de website: hierbij worden de
persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt;
Door het aanvragen van producten/diensten via de website en app (bijvoorbeeld het aanvragen van
een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt
verstrekt, zoals uw e-mailadres;
Door gebruik van website en app: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van website en
app, zoals de bezochte pagina’s, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop
u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
Gebruik van de app: hierbij worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd,
dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden.

6. Website en Cookies
Op de website, de app en de webshop worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een
bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website, de app en
de webshop te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante
informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw
interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u
verder worden geoptimaliseerd.
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Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, de app en de webshop wordt geplaatst op de harde
schijf van uw computer / telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden
herkend, telkens als u de website/app/webshop bezoekt. Het is dan mogelijk om de
Website/App/Webshop speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
Meer specifiek maken de website, de app en de webshop gebruik van verschillende categorieën
cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C).
A. Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de Website, de App
en de Webshop en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die
ervoor zorgen dat u ingelogd blijft op de website/app/webshop of de inhoud hiervan laden.
Bijvoorbeeld sessie cookies.
B. Prestatie en analyse: Met behulp van deze cookies kan de NTTB onder andere het gebruik
van de website, de app over verschillende apparaten analyseren. Met deze gegevens kan
vervolgens de functionaliteit en prestaties van de website en app verbeterd worden. Deze
cookies zijn zo ingesteld dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de
gebruiker. Bijvoorbeeld Google Analytics.
C. Social media: Social media cookies & pixel tags bieden de mogelijkheid om een verbinding te
maken met een sociale netwerk en informatie van de website of app te delen. Voorbeelden
van social media plugins zijn Facebook, Twitter of Instagram. Ook kan er embedded content
van bijvoorbeeld Youtube getoond worden.
Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan
wel niet of nauwelijks impact hebben op uw privacy. Cookies uit de categorie C worden geladen
nadat u toestemming heeft gegeven. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder
dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website/app. Het gevolg kan dan echter
zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van de NTTB. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NTTB
raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die
websites te raadplegen
7. Beveiliging van persoonsgegevens
De NTTB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
• Alle personen die namens de NTTB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten. Deze worden bewaard in een beveiligde omgeving;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
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•

Onze functionarissen (bestuursleden, andere vrijwilligers en medewerkers) zijn geïnformeerd
over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de NTTB:
De NTTB kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de NTTB dan wel
met een vereniging van de NTTB waar u eveneens lid van bent. De NTTB ziet erop toe dat ten aanzien
van deze uitwisselingen de AVG wordt toegepast.
Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de NTTB:
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat de NTTB
persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete
toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis
van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NTTB en deze derde partij waarbij een adequate
verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer de NTTB
hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
Geen commercieel gebruik:
De NTTB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring,
onder meer ter uitvoering van de bestellingen in de webshop of tenzij met uw voorafgaande
toestemming.

9. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het verstrekken van uw gegevens aan de NTTB (al dan niet via het aanmelden bij een
vereniging, via de website, de app of webshop) garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De NTTB
kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief
iedere toegang tot de website, de app en/of webshop of delen ervan ontzeggen.

10. Bewaren van persoonsgegevens
De NTTB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
vereist.

11. Minderjarigen
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Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

12. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, aanvulling, afscherming, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens die wij van u verwerken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de NTTB deze verwijdering doorgeven aan
alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de NTTB hebben ontvangen.
Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de NTTB wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Achim Sialino
E-mail: sialino@tafeltennis.nl
Telefoonnummer: +31 6 16 40 96 55
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening
Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Aansprakelijkheid
De NTTB heeft met veel zorg en inspanning de website(s), app(s) en webshop(s) samengesteld. Het
gebruik is echter geheel voor eigen rekening en risico. De NTTB aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, de app of webshop.

14.Wijzigingen van het Privacybeleid
De NTTB past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit actueel te houden. Op de websites zal
steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De NTTB raadt u dan
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ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NTTB er alles
aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

15.Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met info@tafeltennis.nl

Laatste update: 7 december 2021, wijzigingen geel gearceerd
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