
Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Golfbaan Appelscha BV. gevestigd te Gruun 3,  8426NA te Appelscha 

 

Inleiding: 

 

De verordening heeft ten doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.   

 

In het geval van onze golfbaan is de rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens  

krachtens het (bedrijfs)lidmaatschap van de golfbaan (hierna te noemen: lid), zijnde 

speelgerechtigden. 

 

De golfbaan heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te gebruiken met als doel  

om als golfbaan de leden van de businessclub en overige speelgerechtigden het beoefenen van de 

golfsport te faciliteren.  

 

Indien betrokkene geen persoonsgegevens aan de golfbaan wil geven dan zal het management van 

de golfbaan de betrokkene niet als lid kunnen accepteren.  Omdat het functioneren zonder deze 

persoonsgegevens niet mogelijk is. 

 

De navolgende persoonsgegevens worden door de golfbaan geadministreerd: 

 

Door de golfbaan worden geen bijzondere persoonsgegevens geadministreerd. 

Er worden van betrokkenen geen profielen gemaakt. 

Gebruikt worden uitsluitend de persoonsgegevens zoals deze staan vermeld op het 

aanvraagformulier voor het lidmaatschap van onze golfbaan.  

  

Bewaren gegevens: 

   

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is.  Tenzij de wetgever anders 

aangeeft, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan 2 jaar na het beëindigen van het 

lidmaatschap. 

 

Rechten betrokkene:  

  

Betrokkene heeft het recht van inzage, rectificatie of verwijderen van persoonsgegevens. 

Betrokkene kan zich hiervoor wenden tot het management van de golfbaan. Het verwijderen van de 

persoonsgegevens is uitsluitend mogelijk indien dit de normale werkzaamheden van de golfbaan 

niet onmogelijk maakt.  Het verwijderen van de persoonsgegevens betekent tevens het einde van het 

lidmaatschap. 

 

Het klachtrecht van betrokkene: 

 

Betrokkene kan met betrekking tot de bescherming van de eigen persoonsgegevens een klacht 

indienen bij het management van de golfbaan of een daartoe nader aangewezen bestuurslid. 

 

Welke andere partijen hebben toegang tot de persoonsgegevens: 

 

Indien men ook lid wordt van de golfclub verstrekt de golfbaan de persoonsgegevens aan de 

golfclub. OGS ( de ledenadministratie ) evt. aan de website-ontwikkelaar.     



Voor zover de verordening dit vereist zal met deze partijen een verwerkersovereenkomst worden 

gesloten.  Voorwaarde hiervoor is dat de data zoals deze uitsluitend binnen de EER (Europese 

Economische Ruimte) worden geadministreerd.   

 

Gebruik van gekoppelde systemen: 

 

Behoudens een evt. koppeling naar de systemen van de NGF worden er geen gekoppelde systemen 

gebruikt.  

 

Ledenlijsten: 

 

De volledige ledenlijst is uitsluitend toegankelijk voor de eigen leden. Ledenlijsten worden niet 

beschikbaar gesteld aan derden.  

 

Beeldmateriaal ( foto/video )  

 

De golfbaan heeft een gerechtvaardigd belang om wedstrijdverslagen te (doen) maken. Onderdeel 

van een wedstrijdverslag kan zijn het maken en afbeelden van foto's of video's waarop de leden van 

de golfbaan resp. de deelnemers aan de wedstrijden herkenbaar kunnen zijn.  

 

Deze bepaling zal als standaardvoorwaarde worden opgenomen in ieder wedstrijdreglement, resp. 

deel uitmaken van het huishoudelijk reglement van de golfbaan.  

 

Datalekken 

 

Leidt een beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde 

verstrekking/toegang, dan is mogelijk sprake van een datalek. Tenzij het datalek waarschijnlijk geen 

nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen, moet de golfbaan het lek tijdig melden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek een hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen 

wiens gegevens het betreft, dan moet de golfbaan het incident ook aan deze personen melden. 
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