
 

 
 

Privacy-protocol van Vereniging Golfclub Cromstrijen en Golfschool Cromstrijen 

 
Dit Privacy-protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Golfclub Cromstrijen en 
Golfschool Cromstrijen verwerkt van leden, medewerkers, sponsors, gasten, bezoekers, opdrachtnemers, 
uitvoerders en overige geïnteresseerden. 
 
Indien u lid bent of wordt van Golfclub Cromstrijen of Golfschool Cromstrijen, of om andere redenen 
persoonsgegevens aan de Golfclub verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken conform de geldende wet en regelgeving en dit privacy-protocol. 
 
Het organiseren van golfwedstrijden en evenementen, het registreren van handicapgegevens en het 
organiseren van regelavonden en examens, worden door de diverse commissies georganiseerd. Voor dit doel 
kunnen de voorzitters of secretarissen van deze commissies de beschikking krijgen over de hiervoor 
noodzakelijke persoonsgegevens. Het is de verantwoordelijkheid en zorgplicht van elk commissielid om deze 
persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt te gebruiken. Ieder lid 
heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken van zijn of haar persoonsgegevens aan 
commissies. Commissieleden en bestuursleden (ook voormalige), dragen er zorg voor dat persoonsgegevens 
in bestanden worden vernietigd voor zover deze geen betrekking (meer) hebben op het organiseren van 
wedstrijden of andere golf gerelateerde zaken. 
 
Wedstrijdcommissies kunnen naam en e-mailadres van leden die zich hebben ingeschreven voor een 
wedstrijd verstrekken aan de horecaexploitant, voor zover noodzakelijk voor het verstrekken van informatie 
over de maaltijd na afloop van een wedstrijd. De horecaexploitant is gehouden deze persoonsgegevens zo 
spoedig mogelijk na afloop van de maaltijd te vernietigen. 
 
Andere persoonsgegevens zoals adres en geboortedatum worden door Golfclub Cromstrijen niet aan 
wedstrijdcommissies verstrekt, tenzij een (aspirant) lid of andere geïnteresseerde daar expliciet toestemming 
voor geeft. Het spreekt voor zich dat het elk lid natuurlijk vrij staat om zelf deze persoonsgegevens aan 
wedstrijdcommissies te verstrekken. 
 
De golfpro`s krijgen de beschikking over naam, e-mailadressen en geboorte datum van (aspirant) leden of 
andere geïnteresseerden voor zover deze betrekking hebben op het geven van golflessen en golfclinics op 
Golfclub Cromstrijen of het organiseren van wedstrijden en andere golfevenementen. 
 
1. Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Golfclub Cromstrijen. De 
bestuurssecretaris van Golfclub Cromstrijen is belast met de uitvoering van het privacy beleid. De Bestuursse-
cretaris wordt ondersteund door de Office Manager. 
 
Er is een Privacy Functionaris aangesteld die bevoegd is om onderzoek te doen naar privacy en gegevensbe-
scherming binnen de organisatie en om hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het be-
stuur. De Privacy Functionaris heeft een geheimhoudingsplicht en heeft voor zover noodzakelijk voor het uit-
oefenen van de functie, toegang tot persoonsgegevens die door de Golfclub, de Golfschool of commissies 
worden verwerkt. Bevoegdheden en afspraken over het uitoefenen van deze functie zijn schriftelijk overeenge-
komen. 
 
 



 
 
 
 
2. Welke gegevens verwerkt Golfclub Cromstrijen 
In het kader van uw (proef) lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

- voorletters, roepnaam, achternaam, geboortedatum, geslacht 
- adresgegevens en eventueel postadres 
- telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 
- NGF lidmaatschapsnummer, handicapgegevens, lidcode 
- pasfoto 
- van medewerkers tevens salarisgegevens, BSN nummer, kopie ID 

 
3. Voor welke doeleinden verwerkt Golfclub Cromstrijen de onder art.2 genoemde gegevens 

- om te kunnen deelnemen aan het lidmaatschap van Golfclub Cromstrijen en de Golfschool. 
- ten behoeve van het participatieregister van Golfclub Cromstrijen 
- het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Golfclub Cromstrijen en 

de Golfschool 
- voor het registreren van handicapgegevens 
- voor deelname aan regelavonden en regelexamens 
- het aan- en afmelden van clubregistratie bij derde instanties 
- voor het verstrekken of afhandelen van door u opgevraagde informatie 
- het uitwisselen van informatie na inschrijving voor wedstrijden of andere clubactiviteiten 
- het verstrekken van informatie over het menu na afloop van wedstrijden. 
- het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) 
- ter uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit arbeids- en sponsorovereenkomsten. 
- om betalingen af te wikkelen zoals lidmaatschapsgeld, participaties en/of afgenomen diensten 
- persoonsidentificatie (pasfoto) op lidmaatschapskaart (tassenlabel) 
- voor het maken van strategisch beleid m.b.t. leeftijdsopbouw van het ledenbestand 
- voor gebruik van de elektronische ballenspiraal 
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 N.B. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldinglink onderaan de mailing 
 
4. Website en Social media 
Leden en bezoekers van Golfclub Cromstrijen worden erop geattendeerd dat er op het terrein van golfclub 
Cromstrijen videocamera`s zijn geplaatst. Aan de golfsport gerelateerde foto`s kunnen op het beveiligde deel 
van de website worden geplaatst, alsmede op social media. Leden, medewerkers, bezoekers of gasten kun-
nen bij de receptie of het secretariaat kenbaar maken hier bezwaar tegen te hebben. Voor zover noodzakelijk 
zal hiervoor expliciet toestemming worden gevraagd. 
 
5. Minderjarigen 
Golfclub Cromstrijen verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen personen jonger dan 16 jaar, in-
dien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Van minderja-
rigen worden door Golfclub Cromstrijen geen foto`s of video`s op de website of op social media geplaatst zon-
der uitdrukkelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 
 
6. Bewaartermijnen 
Golfclub Cromstrijen en de commissies verwerken en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzake-
lijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
 



 
 
 
 
 
7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Golfclub Cromstrijen passende technische en organisatori-
sche maatregelen getroffen. 
 
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Golfclub Cromstrijen gebruik van diensten van derden, 
zogenaamde verwerkers. Met verwerkers hebben wij voor zover wettelijk verplicht een verwerkersovereen-
komst. 
 
Met de golfpro`s en de horecaexploitant zijn schriftelijk afspraken vastgelegd over de bescherming van per-
soonsgegevens en het zo nodig vernietigen daarvan, voor zover Golfclub Cromstrijen persoonsgegevens aan 
hen heeft verstrekt. 
 
8. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
Bij het secretariaat van Golfclub Cromstrijen kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen om uw per-
soonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Golfclub Cromstrijen zal u binnen een 
maand na ontvangst van het verzoek hierover informeren. 
 
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, 
kunt u schriftelijk of per email een verzoek indienen bij het secretariaat van Golfclub Cromstrijen. 
 
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Golfclub Cromstrijen uw persoonsgegevens verwerkt of uw ver-
zoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Bestuurssecretaris of met de Privacy Functionaris. Een 
formele klacht dient u schriftelijk of per email in te dienen bij het bestuur van Golfclub Cromstrijen. 
 
U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het ge-
bied van privacy, bijvoorbeeld als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost. 
 
9. Wijzigingen 
Dit Privacy-protocol kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website (www.golfclubcromstrijen.nl) 
bekend gemaakt. 
 
10. Contactgegevens Vereniging Golfclub Cromstrijen 
De Bestuurssecretaris, de Office Manager en de Privacy Functionaris zijn bereikbaar via: 
 
Secretariaat Golfclub Cromstrijen 
Adres:  Veerweg 26 
  3281 LX Numansdorp 
Telefoon:  0186-654455 
E-mail:   info@golfclubcromstrijen.nl 
 
 
Datum 8 mei 2018  

 


