19 april 2021

Privacy Policy Golfclub Welderen
De vereniging “Golfclub Welderen”, hierna Golfclub Welderen, verplicht zich ertoe om de privacy van
haar leden zo goed mogelijk te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de door hen aan haar
verstrekte persoonsgegevens. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en de uitvoeringswet die
daaraan gekoppeld is.
Dit brengt het volgende met zich mee:
-

-

de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt in overeenstemming met en beperkt tot de
doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en persoonsgegevens worden verder
beschreven in deze Privacy Policy;
technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen opdat de beveiliging van de verstrekte
persoonsgegevens gewaarborgd is;
persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het
bereiken van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
de rechten van de leden met betrekking tot hun persoonsgegevens worden gerespecteerd.

Golfclub Welderen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden.
Indien een lid na het doornemen van deze Privacy Policy, of in meer algemene zin vragen heeft over
privacy of hierover contact wenst op te nemen kan dit via de Contactpersoon AVG zoals vermeld op
de website van de golfclub.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen of
doelstellingen.
De opsomming zoals hieronder is niet bedoeld als limitatief maar geeft veeleer een aantal
voorbeelden. Opgemerkt zij ook dat deze doelen en doelstellingen een afgeleide zijn van de doelen
en doelstellingen zoals vastgelegd in artikel 3 van de statuten van Golfclub Welderen, dat wil
kortheidshalve zeggen ‘het doen beoefenen en het bevorderen van de beoefening van de golfsport
in al zijn verschijningsvormen’.
-

1

Het registreren als lid van Golfclub Welderen.
Het registreren van de handicap/speelsterkte van het lid.
Het faciliteren en monitoren van een starttijdenregistratiesysteem.
Het registreren van deelname aan en uitslagen van wedstrijden in clubverband.
Het faciliteren van wedstrijden in competitieverband zoals door NGF aangeboden en bevorderd.
Het aanbieden van andere activiteiten en ontspanning in clubverband, al dan niet na afloop van
wedstrijden.
Het registreren van bestuursleden en vrijwilligers.
Het vastleggen van het verkregen zijn van Verklaringen omtrent Gedrag (VOG)1.
Het informeren van het lid door middel van onder andere een website en nieuwsbrieven.
Het registreren van activiteiten en gebeurtenissen ten behoeve van de clubhistorie.

De VOG zelf wordt niet bewaard.
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

het lidmaatschap van Golfclub Welderen dat is verkregen middels het aangaan van een
individuele speelrechtovereenkomst met Exploitatiemaatschappij Welderen BV.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Golfclub Welderen de volgende persoonsgegevens van
het lid:
-

voornaam;
voorletters;
tussenvoegsel (indien van toepassing);
achternaam;
geslacht;
geboortedatum;
adres en huisnummer;
postcode en woonplaats;
telefoonnummer (mobiel en/of vast);
e-mailadres.

Ook kan beeldmateriaal van clubactiviteiten en de personen die daaraan deelnemen gebruikt
worden op de website, in de nieuwsbrieven en middels andere communicatiemiddelen.
Voor bestuursleden en vrijwilligers wordt in verband met eventueel benodigde E-Herkenning en
Verklaringen omtrent Gedrag om verdere gegevens gevraagd ter volledige identificatie.
Beeldmateriaal betreffende minderjarige leden (personen jonger dan 16 jaar) wordt enkel en alleen
gebruikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en).

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die het lid verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen of doelstellingen.
Zo worden de persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen zoals de Exploitatiemaatschappij
Welderen BV, de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en E-Golf4U voor:
-

de registratie van het lidmaatschap van Golfclub Welderen;
de registratie van de handicap/speelsterkte van het lid;
het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
het faciliteren en monitoren van het starttijdenregistratiesysteem;
het faciliteren van wedstrijden in verband met de NGF competitie.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt nadat een verwerkersovereenkomst is afgesloten. In deze
overeenkomsten worden afspraken vastgelegd met het doel de beveiliging van de verstrekte
persoonsgegevens te waarborgen.
Uitzondering hierop vormt het verstrekken van deze gegevens wanneer dit door Nederlandse wet en
regelgeving verplicht wordt gesteld. Een voorbeeld hiervan is dat de Nederlandse politie in het kader
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van een onderzoek deze persoonsgegevens bij de club opvraagt. In een dergelijk geval dient de
golfclub medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens te overhandigen.
Er wordt geen verwerkersovereenkomst gesloten en er worden dus ook geen persoonsgegevens
verstrekt wanneer de derde partij gevestigd is in een staat buiten de EU tenzij de wetgeving van die
staat voldoet aan door de EU ter zake van privacy gestelde eisen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, toegestaan of relevant is voor het
doel of de doelstelling waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wet of regelgeving is
vereist.

Beveiliging
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige toegang.
Een gebruikersnaam en wachtwoord is vereist voor toegang tot alle digitale systemen zoals in
gebruik bij Golfclub Welderen.

Rechten omtrent de gegevens
Het lid heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door hem verstrekte persoonsgegevens. Tevens kan het lid bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Het
lid kan in bovenstaande gevallen gevraagd worden om zich te legitimeren voordat gehoor wordt
gegeven aan voornoemde verzoeken.

Geheimhouding
Alle leden van Golfclub Welderen die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de leden zijn
gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zij zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van deze gegevens.
Zij zijn zich ervan bewust dat zij bij overtreding van deze geheimhoudingsverplichting tot volledige
vergoeding van schade die daardoor wordt geleden 2 verplicht zijn.
Zij zullen eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische
en/of elektronisch leesbare informatiedragers – niet limitatief hier opgesomd – die betrekking
hebben op persoonsgegevens van leden, bestuursleden en vrijwilligers van Golfclub Welderen of
deze bevatten bij het einde van hun lidmaatschap bij Golfclub Welderen inleveren dan wel
vernietigen.

Klachten
Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan dient dit hierover
direct contact op te nemen met de Contactpersoon AVG.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over onze Privacy Policy kan eveneens contact opgenomen worden met
de Contactpersoon AVG of een van de bestuursleden van Golfclub Welderen.

2

Dit betreft zowel schade geleden door een of meer leden als schade geleden door de golfclub en eventueel door derden.
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