
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Wij hechten er veel waarde aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij: uw 
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, de verwerking van persoonsgegevens beperken tot gegevens 
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 
passende organisatorische maatregelen nemen, zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd zijn, geen persoonsgegevens worden 
doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.  
  
Grondslag voor deze persoonsgegevens 
Deze worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en): voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-
mailadres en postadres. 
  
Verwerking van persoonsgegevens van partners  
Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van Informatieverstrekking in de 
vorm van nieuwsbrieven  
  
Verwerking van persoonsgegevens van golfprofessionals en vrijwilligers 
Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de 
samenwerking en de contract overeenkomst. 
  
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken mits 
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de website, de 
(financiële) administratie, nieuwsbrief en uitnodigingen. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben.  
  
Binnen de Europese Unie 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Unie. 
  
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 
jongen dan 16 jaar) mits daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de 
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
  
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 



  
Rechten met betrekking tot uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 
welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
  
Klachten en/of vragen 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of 
vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact met ons.  
 
Secretariaat Special Golf 
specialgolfhaverleij@gmail.com 


