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Privacybeleid
De Vereniging Golfclub Veldzijde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit document Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Golfclub Veldzijde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
-

-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document
Privacybeleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Golfclub Veldzijde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Golfclub Veldzijde verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
-

Ledenadministratie en contributieheffing;
Informatieverstrekking aan de leden;
Uitnodiging voor verenigingsbijeenkomsten;
Verzending van nieuwsbrieven en clubblad.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van de Vereniging Golfclub Veldzijde.
Deze gegevens zijn ontleend aan:
-

Het inschrijfformulier aanvraag speelrecht en lidmaatschap.
Het persoonlijk ledenprofiel op het besloten gedeelte van de website

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golfclub Veldzijde de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Aanhef;
Voornaam en voorletters;
Tussenvoegsel;
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-

Achternaam;
Geboortedatum en plaats;
Vast en mobiel telefoonnummer;
E-mail adres;
Bedrijfsnaam, adres, contactpersoon en contactgegevens waar van toepassing;
Golfhistorie;
Evt. lidmaatschap van andere golfvereniging en homecourse informatie
Handicap;
Keuze voor par-3 baan of 18-holes baan;
Keuze voor het al dan niet willen ontvangen van nieuwsbrieven en clubblad;
Keuze voor het al dan niet opnemen van gegevens in de te publiceren ledenlijst;
Kopie lidmaatschapskaart NGF;
Ingangsdatum lidmaatschap.

Voorts wordt gaande het lidmaatschap en afhankelijk van de activiteiten additionele informatie door
Golfclub Veldzijde vastgelegd voor de volgende doelstellingen:
-

informatie voor de organisatie van wedstrijden en evenementen;
organiseren van toegang tot ledeninformatie.

De gegevens die voor dit doel kunnen worden vastgelegd zijn:
-

Lidcode van de vereniging en NGF-lidnummer;
Pasfoto;
Login en wachtwoord;
Type lid;
Reden van instroom;
Nationaliteit ( tbv NGF);
Functie in bestuur en/of commissie(s).

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Veldzijde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot twee jaar na beëindiging van het
lidmaatschap, daarna alleen voor statistische doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, adverteerders en
sponsoren
Persoonsgegevens van leveranciers, adverteerders en sponsoren worden door Golfclub Veldzijde
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of leveringen;
Het uitvoering geven aan een opdracht;
Uitnodigingen voor wedstrijden en bijeenkomsten voor adverteerders en sponsoren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golfclub Veldzijde de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
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-

Aanhef;
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Veldzijde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het uitvoeren van een leden-tevredenheidsonderzoek;
Het verspreiden van de gedrukte versie van het clubblad.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Golfclub Veldzijde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
-

Alle personen die namens Golfclub Veldzijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
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-

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Onze automatiseringspartner voor de ledenadministratie heeft een beveiligde omgeving en
maakt regelmatig back-ups van de persoonsgegevens;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Datalekken zullen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Datalekken kunnen o.a. ontstaan door:
- Verlies of diefstal van (mobiele) computers, USB sticks, telefoons, papieren, etc.
- Inbraak in gebouwen waarbij gegevens worden gestolen of bekeken
- Verkeerd gebruik van e-mailadres (naar verkeerde persoon gestuurd), BCC en/of CC fout,
post aan verkeerde personen gestuurd
- Persoonsgegevens verloren gegaan bij een pc crash, brand in datacentrum
- Datalek bij een verwerker

Foto’s
Golfclub Veldzijde kan foto’s van wedstrijden en clubevenementen in het clubblad “Off Course” en
op de website plaatsen.

Gebruik social media
Op de website van Golfclub Veldzijde zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links
opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites
van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het
gebruik van de media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van de diensten van derde partijen
gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Golfclub Veldzijde te vergroten kan gebruik worden
gemaakt van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op
de website van Golfclub Veldzijde op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst.
De website van Golfclub Veldzijde kan gebruik maken van cookies van Google Analytics of een
soortgelijke dienstverlener om , in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen
en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover
derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van
Golfclub Veldzijde geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder
“Gebruik social media” is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van
cookies door die derde partijen.
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Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. 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.

Wijziging Privacybeleid
Golfclub Veldzijde behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op ieder gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen. Het verdient aanbeveling om dit
privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons document Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
Golfclub Veldzijde
Mailadres: bestuur@golfclubveldzijde.nl
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