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Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit protocol uiteengezet hoe 

wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.  

 

In het kader van dit protocol is het belangrijk te begrijpen dat persoonsgegevens in eerste instantie 
worden vastgelegd door de Stichting Golfbaan Landgoed Bergvliet (SGLB), die de golfbaan exploiteert 
en gegevens vastlegt van personen die een vorm van speelrecht op de golfbaan hebben. SGLB heeft 
in de Privacy Policy (zie deze link) beschreven hoe SGLB met persoonsgegevens omgaat in het kader 
van de AVG. Golfclub Bergvliet is een zelfstandige vereniging en als zodanig één van de gebruikers 
van de golfbaan. Ten behoeve van de leden-, wedstrijd- en handicapadministratie van Golfclub 
Bergvliet wordt gebruik gemaakt van een deel van de persoonsgegevens die SGLB registreert. Dit 
protocol heeft betrekking op het deel van de gegevens dat Golfclub Bergvliet gebruikt voor de 
genoemde verenigingsdoeleinden.  
 

 

1. Doel gebruik persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden door Golfclub Bergvliet gebruikt ten behoeve van: 

• het voeren van de ledenadministratie (E-Golf4U) 

• het voeren van de financiële administratie (Rolf) 

• het versturen van facturen 

• het versturen van nieuwsbrieven 

• het verwerken van wedstrijdgegevens en -uitslagen  

• het bijhouden van de handicapregistratie 

• het aanleveren van gegevens voor de administratie van de NGF 

• het verrichten van aankopen 

(bv. lief en leed, trainingen) 

• het opbouwen van historie en statistieken 

• het bepalen van strategie en beleid 

• het behandelen van klachten/geschillen 

 

2. Omschrijving van de persoonsgegevens 
Voor bovengenoemde doeleinden registreren wij de volgende persoonsgegevens: 

• Lidcode 

• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Adres en woonplaats 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer vast/mobiel 

• Financiële informatie 

• NGF nummer 

• Golfhandicap 

• Wedstrijdresultaten 

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/526/privacyreglement.pdf
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3. Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

4. Bewaartermijn 
Golfclub Bergvliet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

5. Beveiliging persoonsgegevens 
Wij treffen passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen (Bestuur en Commissies) toegang hebben tot je gegevens, dat de 

toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is. 

 

6. Geheimhouding binnen lidmaatschap 
Als lid van de golfclub beschik je over (persoons)gegevens van andere leden en bijzonderheden 

over de club. Je mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben 

met het verenigingsleven. Het is niet toegestaan deze tijdens of na beëindiging van je 

lidmaatschap te gebruiken voor andere doeleinden. 

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of als dit wettelijk 

vereist is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

• Uitwisselen van gegevens met Stichting Golfbaan Landgoed Bergvliet 

• Uitwisselen van gegevens met de NGF 

 

8. Cookies en Google Analytics 
Golfclub Bergvliet heeft geen eigen website, maar publiceert meerdere verenigingsgerelateerde 

pagina’s op de website van SGLB. In de Privacy Policy van SGLB (zie deze link) staat aangegeven 

hoe met cookies en Google Analytics wordt omgegaan.  

 

9. Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit protocol is alleen van toepassing op de 

webpagina’s van de golfclub.  

 

10. Ledenlijst 
Golfclub Bergvliet publiceert op de website een ledenlijst met persoonsgegevens die alleen 

toegankelijk zijn voor leden van de vereniging. Desgewenst kan een lid via het persoonlijke 

profiel aangeven dat geen vermelding in de ledenlijst gemaakt mag worden.  

 

11. Wedstrijdindelingen en -resultaten 
Op de website worden flightindelingen en uitslagen van wedstrijden gepubliceerd. Daarbij 

worden minimale persoonsgegevens weergegeven: lidcode, naam, en handicap. 
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12. Wijziging van het privacy beleid 
De golfclub past dit protocol van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites 

zal steeds de meest recente versie van onze protocollen worden opgenomen.  

 

13. Rechten omtrent je gegevens 
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de golfclub wilt verzoeken 

tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kunt je daarvoor contact 

opnemen met het secretariaat.  

 

14. Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je 

hierover contact met ons op te nemen. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je 

persoonsgegevens. Je  kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

Vragen 

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 

met het secretariaat.  

 

 

Contactgegevens  

Golfclub Bergvliet  

Salesdreef 2  

4904 SW Oosterhout 

E-mail: secretaris@golfclubbergvliet.nl 

mailto:secretaris@golfclubbergvliet.nl

