
Golfclub Hitland 

PRIVACYREGLEMENT 

 

Dit privacyreglement beschrijft op welke grondslag en voor welk doel uw gegevens door de Golfclub 

Hitland worden vastgelegd en welke gegevens worden verzameld. 

Tot slot wordt u geïnformeerd over het gebruik van uw gegevens, uw rechten en hoe u ons kunt 

contacteren. 

1  Golfclub als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

Indien u zich aanmeldt bij de Golfclub Hitland als golfer dan wel bij onze website worden de door u 

ingevulde persoonsgegevens beheerd onder verantwoordelijkheid van de Golfclub en mede door de 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). Daarbij bepaalt de Golfclub en de NGF de doeleinden 

en de middelen voor de verwerking van de gegevens en verantwoordelijkheid voor de naleving van 

de wettelijke vereisten. 

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor de Golfclub van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houd de Golfclub 

zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals 

neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2 Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens  

De Golfclub Hitland hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

- in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, welke tot stand komt door  aanmelding bij de 

Golfclub, waardoor de NGF uw gegevens ook ontvangt, ten behoeve van onder andere 

handicapregistratie en het vaststellen en innen van contributie. 

- in het kader van toestemming door aanmelding bij de Website 

- om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen of andere 

dwingende wet- en regelgeving) 

- in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Golfclub, waarbij de Golfclub erop let dat de 

impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in 

verband met: 

. het maken van de inloggegevens en verbeteren van de Website  

. het maken van trends en ontwikkelingen ter bevordering van de golfsport 

3 Doelen van verwerking van de persoonsgegevens 

In het kader van het bevorderen van de golfsport heeft de Golfclub Hitland met de 

persoonsgegevens de volgende doelen vastgesteld: 

. het faciliteren van de handicapregistratie en handicapberekening 

. het vaststellen en innen van contributie op basis van het aantal daarbij aangesloten golfers 



. het informeren van golfers over allerhande golf-gerelateerde zaken, onder andere via e-mail dan 

wel direct mailing 

. het bieden van de mogelijkheid aan golfers om op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier 

golfprestaties bij te houden 

. het genereren en verwerken van scorekaarten  

. de golfprestaties van een golfer te vergelijken met prestaties van andere golfers, waardoor onder 

andere rankings kunnen worden gemaakt 

. het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Bestuur van de Golfclub 

. het maken van foto’s ‘van de golfers van de Golfclub ten behoeve van aantrekkelijk maken en 

bevorderen van de golf 

4 welke persoonsgegevens worden vastgelegd? 

De Golfclub streeft ernaar enkel de voor bovengenoemde  doeleinden noodzakelijk gegevens van u 

te registreren.  

. naam, adres telefoonnummer en woonplaats 

. leeftijd en geslacht 

. e-mailadres en NGF-registratienummer 

. club-gegevens en scorekaarten 

Wilt u een nieuwsmail blijven ontvangen dan heeft de Golfclub in ieder geval een werkend e-

mailadres nodig. 

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens 

noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de 

overige gegevens zijn daarmee optioneel. 

U heeft te allen tijden het recht om uw gegevens te zin, aanpassen of niet noodzakelijke te 

verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar secretariaat@golfclubhitland.nl 

Het algeheel verwijderen van uw gegevens uit de centrale database van de Golfclub kan slechts 

indien u uw lidmaatschap bij de Golfclub Hitland heeft opgezegd. 

5 Op de volgende manieren kunnen door de Golfclub Hitland persoonsgegevens verzameld 

. door uw aanmelding bij de Golfclub Hitland ontvangt de club automatisch uw gegevens ten 

behoeve van de hierboven beschreven doeleinden. 

6 Autorisatie beheer persoonsgegevens 

De leden van Bestuur en beheerder van de leden administrarie. 

 

 



7 Geen commercieel gebruik 

De Golfclub Hitland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 

commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring 

of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

8 Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 

Door het aanmelden bij de Golfclub Hitland met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en 

volledig zijn. De Golfclub kan u bij het meedelen van valse identiteit, onvolledige of onjuiste gegevens 

tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan ontzeggeen. 

9 Bewaren van persoonsgegevens 

De Golfclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 

doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving 

vereist. 

10 Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering 

van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. 

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijden 

intrekken. 

11 Wijzigingen 

De Golfclub Hitland behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

Privacyreglement. Check daarom af en toe het privacyreglement voor een update.  

 

12 Vragen 

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met  

secretariaat@golfclubhitland.nl 
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