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Uw privacy
Uw privacy is belangrijk voor Golfclub De Dorpswaard en Exploitatiemaatschappij
Piekengolf B.V. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en
integriteit van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens van leden, leveranciers,
medewerkers, gasten en bezoekers van onze website/facebook wij verzamelen, waarvoor
we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. Uiteraard worden
persoonsgegevens van leden, leveranciers, medewerkers, gasten en bezoekers van onze
website/facebook, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Hierbij houden Golfclub De Dorpswaard en Exploitatiemaatschappij Piekengolf B.V. 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
deze privacy verklaring;
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.
Voor de leesbaarheid van deze privacy verklaring spreken wij hierna over Golfclub De
Dorpswaard, maar het beschrevene is uitdrukkelijk ook van toepassing op
Exploitatiemaatschappij Piekengolf B.V.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt Golfclub De Dorpswaard
persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een Golfclub De Dorpswaard lidmaatschap afsluit dan wel om u te
kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
• Wanneer u gebruik maakt van de faciliteiten van Golfclub De Dorpswaard, hetzij
als gast op onze golfbaan, dan wel als gebruiker/bezoeker van onze
website/facebook.
• Wanneer u werkt bij Golfclub De Dorpswaard.
• Wanneer u contact heeft met de Golfclub De Dorpswaard, telefonisch of via email, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via sociale
media benadert;
• Om leden te informeren over clubaangelegenheden.
• Om leden/gasten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden,
rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij
Golfclub De Dorpswaard rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van
aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten.
• Om uitvoering te geven aan opdrachten of het uitgeven van opdrachten.
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Voor bovenstaande doeleinden vraagt Golfclub De Dorpswaard de volgende
persoonsgegevens aan u:
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Voor- en achternaam;
Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
Partner van (indien van toepassing)
Adres
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geboortedatum
Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing)
Salarisgegevens (medewerkers)
Kopie ID (medewerkers)
BSN-nummer (medewerkers)
NGF-pasnummer
Pasfoto

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij enkel
en alleen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Gebruik van uw persoonsgegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden
• E-mail; Golfclub De Dorpswaard heeft haar eigen ledennieuwsvoorzieningen, zoals
de berichten van bestuur, De Waardpraat en nieuwsbrieven van commissies.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over
(nieuwe) activiteiten , wedstrijden, producten en diensten door of namens
Golfclub De Dorpswaard.
• Website van Golfclub De Dorpswaard; Op de website van Golfclub De Dorpswaard
treft u een aantal links aan naar andere websites. De Golfclub De Dorpswaard kan
echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die
partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig,
van de site die u bezoekt.
Facebook en Linkedin van Golfclub De Dorpswaard; Golfclub De Dorpswaard
gebruikt facebook en Linkedin om informatie met u te delen.
Gebruik van persoonsgegevens door 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.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkerovereenkomst 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
verstreken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Golfclub De Dorpswaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze 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 De Dorpswaard van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
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Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

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.
Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met het bestuur op te nemen via info@dorpswaard.com.
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
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy verklaring, dan kunt u deze
richten aan het bestuur van Golfclub De Dorpswaard via info@dorpswaard.com
Melding kwetsbaarheden:
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door
deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid
van onze systemen verbeteren.
Wijzigingen
De Golfclub De Dorpswaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er
wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Golfclub De Dorpswaard een belangrijke wijziging
doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Golfclub De Dorpswaard uw
persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op
onze website en in de berichten van bestuur.

31 mei 2018

