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PRIVACYVERKLARING 

 

Achtergrond 
 
Met “de Club” of “Club” (al dan niet met aanhalingstekens) wordt in deze tekst be-
doeld zowel Golfclub Beveren vzw* als haar werkmaatschappij Beveren Golfclub nv. 
 
Dit document wordt opgesteld om de Club in regel te stellen met de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) waaraan doorgaans gerefereerd wordt onder 
de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Dit document zal verder worden aangepast indien moest blijken dat het niet voldoet. 
 
Alle werknemers, medewerkers en vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsge-
gevens moeten de inhoud van de AVG en de toepasselijke Belgische wetten en re-
gels naleven. 
 
*Golfclub Beveren is een vzw die golfliefhebbers uit de regio Waasland-Antwerpen 
verenigt en een uitdagende beleving aanbiedt op de mooiste inland linksbaan van 
Vlaanderen, waar iedereen zich thuis voelt en waar er ruimte is voor ontspanning, in-
spanning en waardevolle ontmoetingen met respect voor mens, milieu en natuur. 
 

 
De Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. 
 
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Club 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in 
deze Privacyverklaring; 

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

• indien nodig, vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de bevei-
liging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

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

http://www.golfclubbeveren.be/
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Als Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In-
dien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact 
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

Golfclub Beveren vzw 
Beveren Golfclub nv 
t.a.v. de ondervoorzitter 
Singelweg 2 
9120 Beveren (Kallo) 
vicepresident@golfclubbeveren.be 
Telefoon 

 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden door de Club verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden : 

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, over-
wegend ivm het lidmaatschap van de Club (bijvoorbeeld, zonder verwerking 
van de persoonsgegevens van de leden kan de sport niet georganiseerd wor-
den) maar ook om gebruik te kunnen maken van haar diensten (bijvoorbeeld 
i.v.m. initiaties). 

• de verwerking gebeurt ook vanuit een gerechtvaardigd belang van de sport-

club, in de eerste plaats het informeren van mogelijk geïnteresseerden in de 

werking en de activiteiten van de Club, het werven van nieuwe leden, spon-

sors en vrijwilligers. 

• de verwerking is in bepaalde gevallen ook noodzakelijk om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. Dit kan onder meer verband houden met het 

aanvragen van subsidies. 

• in de meeste gevallen heeft betrokkene impliciet (stilzwijgend) of expliciet toe-

stemming gegeven. 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van 
u verwerken 

• identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identiteits-
kaartnummer, rijksregisternummer 

• persoonlijke kenmerken: leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke 
stand, nationaliteit,…  

• beeldmateriaal: (digitale) foto’s 

• vrijetijdsactiviteiten en interesses: hobby's, sport,… 

• opleidingen, vormingen, beroep, professionele activiteiten 
 
We gebruiken de verzamelde gegevens voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 
hebben verkregen. 
 
Verstrekking aan derden 
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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 verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 
Er bestaat een geschreven overeenkomst in verband met i-Golf, product van Info 
Service Belgium. 
 
Van andere organisaties, zoals de website host, Facebook, Mailchimp, Twitter, worden 
de algemene voorwaarden aanvaard; wij zijn van oordeel dat deze de nodige ga-
rangies en maatregelen inzake veiligheid bevatten. 
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere 
partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hier-
van is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op-
vraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook ver-
plicht deze gegevens af te geven.  
 
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. 
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Bewaartermijn 
 
De Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar-
voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging van de gegevens 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per-
soonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 

• Alle personen die namens de Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van 
de bescherming ervan. 



 

Golfclub Beveren vzw Beveren Golfclub nv 
Singelweg 2 Singelweg 2 
9120 Kallo (Beveren) 9120 Kallo (Beveren) 
 
Onderneming 0838.288.351 Onderneming 0443.758.073 
RPR Dendermonde RPR Dendermonde 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen 
bij fysieke of technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact 
met ons kan opnemen.  Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van 
uw identiteitskaart mee te sturen. 
 
Tevens kunt u bezwaar maken 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. 
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vra-
gen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  
 
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Wijziging privacy statement  
 
De Club kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan-
kondiging doen op onze website en ad valvas. De laatste wijziging gebeurde op 22 
mei 2018. 


