PRIVACYBELEID VAN TENNISONLINE.BIZ
De garanties van TENNISONLINE.BIZ

We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en
internationale bepalingen, waaronder onder meer de Belgische wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
en de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter bekend als "GDPR" of
"AVG").

De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden door de Clubs meegedeeld. De Clubs bevestigen
dat ze het recht hebben de persoonlijke gegevens van hun leden te gebruiken en te handelen in
overeenstemming met de hoger genoemde privacywetgeving.
TENNISONLINE van zijn kant waakt erover dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens
bruikbaar, correct (en indien nodig geüpdatet), relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot
de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. TENNISONLINE garandeert voorts de transparantie,
de naleving van de wettelijke bepalingen, de vertrouwelijkheid, een aangepast veiligheidsniveau en
respect voor uw rechten.

Bestemming van deze privacyverklaring
Deze verklaring geldt voor alle verwerking van persoonsgegevens die door TENNISONLINE wordt
gerealiseerd.
Ze geldt voor alle klanten, prospects en bezoekers van de website.
De verwerkingsverantwoordelijke
TENNISONLINE is verwerker (in de GDPR-zin) van de gegevens. De tennisclubs die een
overeenkomst hebben met TENNISONLINE, zijn van hun kant verwerkingsverantwoordelijke. Zij zijn
gebonden door een verwerkingsakkoord dat garandeert dat de gegevens in dit kader uitsluitend
volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld en verwerkt.
De persoonsgegevens die TENNISONLINE verwerkt
De persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon waarmee het
mogelijk is deze persoon te identificeren of identificeerbaar te maken. Ze zijn eigendom van hem.

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Door ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om deze
gegevens voor de hierna vermelde doeleinden te verwerken. Uw gegevens worden opgenomen in de
bestanden van TENNISONLINE.BIZ en wij verwerken ze met het oog op het beheer van onze leden en
de publicaties, de diensten die we aanbieden om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren, om
u over nieuwe diensten en producten van TENNISONLINE.BIZ te informeren en, zeer occasioneel, die
van door ons geselecteerde partners. U kunt zich op elk moment en zonder opgave van redenen
tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzetten.

Cookies
Er kunnen een of meer "cookies" op de harde schijf van de computer van elke gebruiker worden
geplaatst, onder meer om TENNISONLINE.BIZ in staat te stellen de gebruiker te herkennen wanneer
hij de site bezoekt, het beheer van zijn account te vergemakkelijken en statistieken te genereren op
de site. Een cookie is een bestandje dat een website op uw computer plaatst: deze cookie kan
worden opgehaald bij een later bezoek aan de site. Elke gebruiker geeft TENNISONLINE.BIZ
toestemming om "cookies" te plaatsen en te gebruiken. U kunt uw computer ook zodanig instellen
dat hij u waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt, of belet dat er cookies worden
geplaatst.

Zie: https://tennisonline.biz/static/legal/cookies.nl.pdf

Publicatie en verspreiding van uw persoonlijke gegevens
TENNISONLINE.BIZ kan verplicht worden uw persoonlijke gegevens door te geven op bevel van een
wettelijke overheid of te goeder trouw in de overtuiging dat dit noodzakelijk is om de geldende
wetten en reglementeringen na te leven.
Uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is
TENNISONLINE.BIZ
Cédric Laurent
4681 Hermalle-sous-Argenteau
Rue Basse Hermalle, 1
BTW: 0521.955.911

In toepassing van de wet van 8 december 1992 en van de GDPR heeft elke gebruiker rechten op zijn
gegevens die hij bij het aanmaken van zijn account op de site heeft meegedeeld: deze rechten zijn

verzet, toegang, rechtzetten, wissen en overdraagbaarheid. Elke klant kan eisen dat informatie over
hem die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of achterhaald is, wordt gecorrigeerd, aangevuld,
bijgewerkt of verwijderd. Hij kan ook eisen om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een
gestructureerd, courant gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Om een van deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te sturen naar:
cedric@tennisonline.biz.
Voor meer algemene informatie kunt u zich wenden tot de Privacycommissie bij het ministerie van
Justitie waarvan de website zich op het volgende adres bevindt:
https://www.privacycommission.be/fr

2. Uw recht op toegang tot, verzet tegen het gebruik van en correctie van uw persoonlijke
gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens online raadplegen op de site www.tennisonline.biz .

U kunt vragen om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te corrigeren per brief aan het
bovenstaande adres of via e-mail aan cedric@tennisonline.biz.

Aantasting van uw privacy
Als u, op welk moment ook, meent dat onze site uw privacy niet respecteert, gelieve ons dit dan via
e-mail te melden op het volgende adres: cedric@tennisonline.biz.
We zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en op te lossen.

