PRIVACYVERKLARING van DE BRABANTSE GOLF vzw

De Brabantse Golf vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Brabantse Golf vzw houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent het volgende:
•

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

•

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

•

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.

•

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

•

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

•

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en
deze respecteren.

Als Brabantse Golf vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Brabantse Golf vzw
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek
secretariaat@brabantsegolf.be
+32 2 751 82 05
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1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Brabantse Golf vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
•
•

Contractuele basis: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Brabantse Golf vzw.
Gerechtvaardigd belang: om toe te laten u nieuwsbrieven, uitnodigingen en het
clubmagazine toe te sturen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,
opslagen en verwerken:
•
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto.
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.
Kenmerken in relatie tot golfsport m.a.w. uw golfprofiel, handicap & homeclub.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

2. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het beheer van de aangesloten leden door middel van een softwarepakket genaamd i-Golf,
aangeboden door de Koninklijke Belgische Golffederatie.
• Het verzorgen van de internet omgeving en webhosting.
• Het verzorgen van de IT-infrastructuur.
• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
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3. Bewaartermijn
De Brabantse Golf vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

4. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, met inbegrip van:
•
•
•
•
•
•

Alle personen die, namens de Brabantse Golf vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

5. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van
u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.
We raden u sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om
een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

6. Cookie politiek – www.brabantsegolf.be
Om u een optimale, goed functionerende website aan te bieden, maakt de Brabantse Golf gebruik
van cookies op haar website.
Cookies zijn kleine bestanden die uw computer en mobiele apparaten opslaan wanneer u een
website gebruikt:
- Essentiële cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Er geldt enkel een
informatieplicht en er is geen toestemming nodig van de gebruiker om deze cookies te
installeren en/of lezen zodra u de website bezoekt.
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-

Functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk maar optimaliseren diverse functionaliteiten
en hebben zo een positief effect op uw online ervaring.
Analytische cookies zijn bedoeld om gebruikers en hun gedrag te analyseren.
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers, stellen op basis daarvan een
gebruikersprofiel samen en gebruiken dit om je surfervaring persoonlijker te maken.

De website www.brabantsegolf.be is een Wix-website. Wix is een cloud-gebaseerd platform voor
webdesign.
Wix-websites maken gebruik van de volgende cookies:
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De hierboven vermelde cookies zijn mogelijk actief wanneer u de website www.brabantsegolf.be
bezoekt.
Bijkomende informatie vindt u op https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.
De volledige Wix Cookie Policy vindt u op https://www.wix.com/about/cookie-policy.
Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren. Daartoe
plaatst Google de volgende analytische cookies:
Cookie Naam
_ga

_gat
_gid

Functie
Bijhouden van statistieken. Laat toe om een onderscheid te
maken tussen verschillende gebruikers en de website
beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen.
Bijhouden van statistieken.
Bijhouden van statistieken.

Bewaartermijn
2 jaar

1 minuut
1 dag

Cookies kunt u ook verwijderen. In uw browser kunt u instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst
kunnen worden. Daarnaast kunt u ook geplaatste cookies via uw browser verwijderen. Indien u
ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, kan dit gevolgen hebben voor de essentiële
cookies wat nadelig kan zijn voor uw gebruikerservaring.
Informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u via de help-functie van uw specifieke
browser of op internet.
7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8. Wijziging privacyverklaring
De Brabantse Golf vzw kan haar privacyverklaring wijzigen.
Van iedere wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons
privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur een e-mail naar secretariaat@brabantsegolf.be als u deze wil raadplegen.
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