
Doel Beheer door Betrokkenen Persoonsgegevens Wie heeft toegang Ontvangers extern Doel externe registratie Bewaartermijn Betrokken systemen Beveiligingsmaatregelen
(over wie gaat het)

1 - Inschrijving nieuw lid - Ledenadministratie - Alle leden N.a.w. - Bestuur TC Deurne, - KNLTB - het mogelijk maken - 2 jaar na einde lidmaatschap - KNLTB Club  - info KNLTB

- Ledenadministratie Geboortedatum met name de persoon die dat leden deelnemen - 7 jaar voor zover fiscaal verplicht

- Contributie, trainingsgeld Emailadres verantwoordelijk is voor het aan competities en - PC Leden  - wachtwoord

 afkopen bardienstgelden Telefoonnummer(s) bijhouden van de ledenadm. toernooien

en toernooideelname innen Bankrekeningnummer Medewerker(s) KNLTB - het bijhouden van de 

KNLTB nummer Penningmeester individuele ranking van

Pasfoto, digitaal betrokken leden.

Soort lidmaatschap

2 - Versturen nieuwsbrief en - Redactie TC Deurne - Alle leden - Voor- en achternaam - Redactie TC Deurne - n.v.t. - n.v.t. geadresseerden kunnen - MailChimp (externe web- - Voldoet aan EU regelgeving

Ty-Breek - Sponsoren - emailadres - Medewerkers MailChimp zich zelf uitschrijven based provider)

- Derden die zich via de site 

aanmelden

3 - Het (laten) inplannen van de - Bardienstcommissie - Alle leden maar met name N.a.w. - Alle leden - KNLTB - de KNLTB faciliteert de - 2 jaar na einde lidmaatschap - KNLTB Club  - info KNLTB

bardiensten door de leden. degene die bardienstplichtig Geboortedatum software die nodig is - 7 jaar voor zover fiscaal verplicht

zijn en/of het ledenbestand Emailadres voor het vastleggen van

willen bekijken. Telefoonnummer(s) de bardiensten.

KNLTB nummer

Pasfoto, digitaal

4 - Toernooiadministratie - Toernooicommissie - Leden van TC Deurne en N.a.w. - Toernooicommissie - n.v.t.  - n.v.t. geadresseerden kunnen KNLTB.Club ? Of op dit  - Excel file met sterk wachtwoord

geregistreerde deelnemers externe deelnemers. Emailadres zichzelf van de lijst laten halen. nog in een lokaal beheerd

van door TC D georganiseerde Telefoonnummer(s) bestand.

toernooien mailen. KNLTB bondsnummer

Speelsterkte

5 - Beeldmateriaal voor de - Redactie TC Deurne - op foto en video zichtbare  - afbeelding van persoon(en) - Iedereen die de website van - Domeinbeheerder - opslag van beeld- - onbeperkt - website TC Deurne en - info PJD / Domeinbeheerer

website personen, hoofdzakelijk TC Deurne bezoekt. - Derks Webdesign materiaal Googlefoto en Youtube via overeenkomst

leden TC Deurne.

6 -Toegangspoort terrein TCD - Ledenadministratie - Leden met een toegangs- - Naam - Bestuur TC Deurne, - n.v.t.

- tot einde lidmaatschap en tot einde 

bezit toegangspasje - Readers toegangspoort en

pasje binnendeur kantine 

+ buitendeur paviljoen

7 - Verzamelen bezoekers - Derks Webdesign - Iedereen die de website van - I.P. adressen - Website beheerder PJD - Cookies: Google, - optimaliseren externe - n.v.t. gebruikers kunnen cookies - www.tcdeurne.nl - Voldoet aan EU regelgeving

aantallen van de website TC Deurne bezoekt en derden Weeronline, Youtube site  zelf verwijderen / accepteren

- Requests: Twitter, - verzamelen IP adressen - 18-24 maanden - www.tcdeurne.nl - Voldoet aan EU regelgeving

Facebook, Linkedin,

GoogleAds- en Analytics
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