REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS
van de Golfclub Martensplek, gevestigd te Hoogeveen

Inleiding
In dit reglement is vastgelegd hoe de Golfclub Martensplek, verder te noemen ‘de
vereniging’, omgaat met persoonsgegevens van de leden.
De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de vereniging
in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
• De verwerking van persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die maximaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• De leden vraagt om uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van
persoonsgegevens als dat volgens de wet nodig is;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de
beveiliging van persoonsgegevens van de leden gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte is van de rechten omtrent de persoonsgegevens van de leden en deze te
allen tijde zal respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst die voortvloeit uit het lidmaatschap van de vereniging en het bezit van een
speelrecht op de Golfbaan Martensplek.
De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Persoonsgegevens van leden worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
• Het houden van de ledenadministratie;
• Het organiseren van golf-gerelateerde activiteiten;
• Het voeren van communicatie via nieuwsbrieven over clubactiviteiten en relevante
activiteiten van de vereniging en de baaneigenaar, Geerts Beheer B.V. en het voeren
van communicatie over relevante algemene golfzaken.
Ten behoeve van het realiseren van deze doelstellingen kan de vereniging de volgende
persoonsgegevens van de leden vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam en eventueel meisjesnaam;
• Geboortedatum;
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Geslacht;
Adres;
(Zakelijk) Telefoon- en mobielnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Speelsterkte.

Bewaartermijnen
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Alle persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde doelstellingen gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar.
Aanmeldingsformulieren worden bij het beëindigen van het lidmaatschap direct vernietigd.
Deelnemerslijsten en resultaten van golfevenementen worden maximaal 2 jaar bewaard ten
behoeve van het opstellen van jaaroverzichten en interne rapportages.
Verstrekking aan derden
De gegevens die de leden aan de vereniging geven kan de vereniging aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doelstellingen. De vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Zo maakt de vereniging gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving;
• Het verzorgen van de ledenadministratie;
• Het verzorgen van golfactiviteiten
De vereniging geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige
afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
De vereniging zal voor het overige de door de leden verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is
het opvragen door de politie van persoonsgegevens in het kader van een justitieel onderzoek.
In een dergelijk geval dient de vereniging medewerking te verlenen en deze gegevens af te
geven. Tevens kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien de leden
hiervoor schriftelijk toestemming geven.
Beveiliging
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
• Alle personen die namens Golfclub Martensplek van persoonsgegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Alle systemen werken op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord;
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Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt, die worden versleuteld en
veilig opgeslagen, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
De maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;

Rechten omtrent persoonsgegevens
Ieder lid heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de
vereniging heeft ontvangen. Leden kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging. Ook hebben de leden het recht
om de verstrekte gegevens te laten overdragen aan het lid zelf of direct aan een andere partij.
De vereniging zal het lid vragen om zich te legitimeren voordat aan dergelijke verzoeken
gehoor wordt gegeven.
Als de vereniging persoonsgegevens heeft verwerkt op basis van een door het lid gegeven
toestemming, dan heeft dat lid het recht deze toestemming weer in te trekken.
Regels voor het maken van foto’s en films
Om de privacy van de leden en bezoekers te beschermen, hanteert de vereniging de
volgende richtlijnen voor het maken van foto's en films:
• Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Als een lid
toch een opname maken van iemand anders, dan dient vooraf toestemming te worden
gevraagd. Ook dient het lid aan te geven wat hij/zij met de foto of film wil doen.
• Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, dan mag een lid géén foto- of
filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mogen geen foto- of filmopnames
worden gemaakt.
• Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere
mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
• Het gebruik van verborgen camera’s is op het golfterrein en directe omgeving niet
toegestaan.
• Op de website van de Golfbaan Martensplek kunnen foto’s van clubevenementen en
wedstrijden worden geplaatst om een indruk te geven van de sfeer tijdens deze
activiteit en ten behoeve van de werving voor komende evenementen. Indien u
nadrukkelijk wilt dat er géén foto’s van u worden geplaatst, dient u dat kenbaar te
maken bij het bestuur van de vereniging.
In het algemeen geldt: Doe niets op social media wat u, andere leden, bezoekers of
medewerkers van de golfbaan of Golfclub Martensplek kan schaden.
Klachten
Als een lid een klacht heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens dan kan contact
worden opgenomen met het bestuur van de vereniging. Bovendien heeft elk lid het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 19 september
2020 te Tiendeveen.
Marius Breukink
Voorzitter

Ben Welling
Secretaris
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