Privacyverklaring van de Noordwijkse Golfclub
De Noordwijkse Golfclub (hierna: de NGC) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden. Dit brengt met zich mee dat de NGC er alles aan doet om de privacy van de leden te
waarborgen. Het doel van deze privacyverklaring is de leden te informeren over de persoonsgegevens die
de NGC verzamelt en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt.
In artikel 2 van de Statuten van de NGC is het doel van de vereniging omschreven: ‘De vereniging heeft
ten doel het bevorderen van de beoefening van het golfspel in de ruimste zin van het woord’. En: ‘Zij
tracht dit doel onder meer te bereiken door het aanleggen, onderhouden en verbeteren van een golfbaan
met bijbehorende clubgebouwen en oefenfaciliteiten en het organiseren van oefeningen en wedstrijden
voor haar leden, alles in overeenstemming met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement’.
De NGC legt persoonsgegevens van de leden vast en gebruikt deze binnen het statutair omschreven doel
en in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn. De NGC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leden en houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De verzamelde persoonsgegevens
De door de NGC verzamelde persoonsgegevens zijn de tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens,
zoals deze door betrokkene worden verstrekt bij schriftelijke aanmelding als lid van de NGC: naam met
foto, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), NGF-nummer, leeftijd, geslacht, handicap en
betalingsgegevens.
Doeleinden
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:










Ledenadministratie
Financiële administratie
Handicapregistratie
Wedstrijddeelname en informatie d.m.v. nieuwsuitingen
Verzending van nieuwsbrieven en plaatsing nieuwsberichten op het ledengedeelte van de website
Ledenlijst
Reservering starttijden
Bijhouden statistieken voor aannamebeleid en baangebruik, en niet herleidbaar tot personen
Historisch Archief

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering
van de hierboven omschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt
met wie de NGC een verwerkersovereenkomst afsluit, waarin o.a. afspraken worden gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Derden worden ingeschakeld voor:
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Levering van ICT-diensten, zoals onderhoud van de Website, App en golf-software
Handicapregistratie
Financiële administratie
Verzending Clubblad en printen Ledenlijst

De NGC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Website en cookies
Voor het leveren van digitale diensten, Website en App, wordt gebruik gemaakt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, maar ervoor zorgen dat Website en
App naar behoren werken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website en App,
wordt geplaatst op de harde schijf van de computer/telefoon van de bezoeker. Een cookie bevat gegevens, zodat het lid als bezoeker kan worden herkend telkens als deze de Website/App bezoekt, en die zijn
bedoeld om het inloggen te vergemakkelijken. Met behulp van de prestatie en analyse cookies kan het
gebruik van de Website en App over de verschillende apparaten worden geanalyseerd.
Door gebruik te maken van de Website/App van de NGC gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van
genoemde cookies. Eenieder kan zich afmelden voor deze cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat; dit heeft geen verdergaande gevolgen dan een vermindering van
het gebruiksgemak.
Bewaartermijn
De NGC bewaart de persoonsgegevens van de leden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat de persoonsgegevens in ieder
geval bij beëindiging van het lidmaatschap worden verwijderd. Daarnaast wordt de leden de mogelijkheid
van een ‘opt-out’ geboden bij ontvangst van een e-mail nieuwsbrief.
Beveiliging
De NGC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de
leden te beschermen tegen onrechtmatige inzage of verwerking. Dat houdt in dat alle personen met bevoegdheid tot kennisneming van persoonsgegevens verplicht zijn tot geheimhouding ervan.
Medewerkers van de NGC die inzage hebben in persoonsgegevens dienen een geheimhoudingsverklaring
te ondertekenen. Zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Er is
een systeem van hiërarchisch geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, waarbij slechts die gegevens
opvraagbaar zijn die nodig zijn voor uitvoering van de voorgeschreven taak. Daartoe zijn alle systemen
gekoppeld aan een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid. Tot slot worden doorlopend back-ups gemaakt
van de persoonsgegevens, om deze te herstellen bij incidenten.
Gegevensinzage
De leden hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren,
aan te vullen of te verwijderen. De leden kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de NGC of door één van de door de NGC ingeschakelde verwerkers.
Ook heeft een lid het recht om de door hem verstrekte gegevens door de NGC te laten overdragen aan
hemzelf of rechtstreeks aan een andere partij indien gewenst.
Klachten
Met een klacht over de verwerking van zijn persoonsgegevens kan een lid zich wenden tot de manager,
onverminderd het recht op indiening van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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Wijzigingen
De NGC behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Privacyverklaring aan te brengen, wanneer dat
nuttig of noodzakelijk blijkt. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de meest recente opvattingen over het privacybeleid.
Contact
De NGC is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij vragen over de Privacyverklaring kunt u contact opnemen met het secretariaat secretariaat@noordwijksegolfclub.nl en
0252-373761.

Noordwijk, 6 juni 2018
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