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Als Golfvereniging De Heensche de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens dan behandelen wij 

deze gegevens in overeenstemming met het Privacy Reglement.  

Golfvereniging De Heensche staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder 

nummer 20158940, en is gevestigd te De Heen aan de Molenweg 23. Wij verzamelen uw gegevens 

vanaf het moment dat u uw gegevens invult bij uw inschrijving als homeclublid, wedstrijd-lid, of 

registratie-lid van onze vereniging, of voor een Golfregelexamen. 

Golfvereniging De Heensche vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar leden en 

andere relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en 

beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan per 

25 mei 2018 stelt.  Dat betekent onder andere dat wij:  

 Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat 

doen wij via deze privacyverklaring.  

 Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens, die 

nodig zijn voor legitieme doeleinden en een adequate bedrijfsvoering van de vereniging.  

 Leden eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te 

verwerken, in die gevallen waarin deze toestemming is vereist.   

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de bedrijfsvoeringdoeleinden. Denk daarbij aan NGF (overkoepelende 

Nederlandse Golf Federatie) en GCN (beheerder van de digitale ledenregistratie en de 

handicapmodule).  

 Het recht respecteren om uw eigen persoonsgegevens op te vragen, ter inzage aan te 

bieden, en te corrigeren of te verwijderen.  

Golfvereniging De Heensche is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, hierover vragen heeft of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres secretaris@deheensche.nl 

Doeleinden van verwerking.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 Het verlenen van toegang tot de website: www.deheensche.nl  

 Het verzorgen van de Ledenadministratie.  

 Het verzorgen van de financiële administratie.  

 Het gebruik van functionaliteiten op onze website, zoals het versturen van informatieve 

mails.  

 Het gebruik als intermediair voor de NGF, ten behoeve van de golfadministratie voor 

leden.  

 Het gebruik als intermediair voor de GCN, ten behoeve van de digitale ledenadministratie 

en de golfhandicap-administratie.  

mailto:secretaris@deheensche.nl
http://www.deheensche.nl/
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Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, dan waarmee wij een 

verwerkingsovereenkomst hebben gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen.   

Bewaartermijn.  

Golfvereniging De Heensche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in 

deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang u 

lid bent van onze vereniging. Na het uitschrijven als lid blijven de gegevens tot 1 jaar na 

uitschrijfdatum oproepbaar voor financieel-administratieve reden, of omwille van de registratie bij 

de NGF en/of GCN  

Beveiliging.  

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw 

persoonsgegevens te beperken. Alleen de door het bestuur bevoegd gestelde personen hebben 

toezicht tot (een vastgelegd deel) van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot 

uw persoonsgegevens is afgeschermd, en dat genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig worden 

gecontroleerd.   

Websites van derden.  

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met 

onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare 

en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.  Wij raden u aan de privacyverklaring van 

deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.  

Wijzigingen in de privacyverklaring.  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze privacyregeling geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op 

de hoogte bent.  

Rechten omtrent uw gegevens.  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, die wij van u hebben 

gekregen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of 

door een van onze verwerkers.  U kunt ons hiervoor bereiken via het mailadres:  

secretaris@deheensche.nl  Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met klacht, 

heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen.  

Als u naar aanleiding van ons privacy reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

op met ons via het mailadres  secretaris@deheensche.nl 

 

Bestuur Golfvereniging De Heensche.  
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