
Privacy 

 

1. Inleiding 

G&CC “De Biltse Duinen” (“golfclub DBD”) heeft als doel de golfsport te beoefenen en te 

bevorderen.  

De golfclub DBD neemt de privacy van haar leden serieus. Dit privacyreglement beschrijft 

welke gegevens verzameld worden en voor welk doel. Tot slot wordt u geïnformeerd over het 

gebruik van uw gegevens en hoe u ons kunt contacteren. 

2. Verzamelen van gegevens 

Ten behoeve van de leden- en de handicapadministratie worden de volgende gegevens 

opgeslagen in een database: 

• Naam, adres en woonplaats 

• Geboortedatum en geslacht 

• E-mailadres, telefoonnummer 

• Bankrekeninggegevens 

• Handicapgegevens (datum regelexamen, eerste qualifying kaart, latere 

mutatiegegevens) 

Deze database is samengesteld door en wordt beheerd door E-Golf4U B.V.. Met deze externe 

partner is een bewerkersovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de gegevens 

uitsluitend kunnen worden gebruikt door golfclub DBD.  

Golfclub DBD geeft een aantal van de gegevens door aan de NGF ten behoeve van haar 

ledenadministratie en de landelijke registratie van de handicaps van golfers.  

In de ledenlijst die jaarlijks onder de leden wordt verspreid, is een beperkt aantal gegevens 

van de leden opgenomen, overeenkomstig een besluit van de ledenvergadering daartoe. 

Door aanmelding voor het lidmaatschap van golfclub DBD geeft u ondubbelzinnig 

toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van 

hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming 

Persoonsgegevens). Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens nog een 

beperkte periode bewaard in verband met administratieve vereisten.  

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit de database in te zien of deze te verwijderen, 

voor zover dit kan in verband met minimale administratieve vereisten. Dit kan door hiertoe 

een verzoek te mailen naar info@golfclubbiltseduinen.nl.  

3. Wijzigingen van het Privacyreglement 

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van augustus 2018. Het is 

daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen. 

4. Vragen en commentaar 

Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U 

kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@golfclubbiltseduinen.nl. 
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