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Privacy statement Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh  
 
Algemeen 
De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh (hierna HGL) geregistreerd onder KvK-nummer 
40412155, hieronder tevens te verstaan de Exploitatiemaatschappij Leeuwenbergh Golf B.V., 
beide gevestigd aan de Elzenlaan 31 te 2595 AZ Den Haag, respecteert de privacy van haar 
leden en in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking en 
het beheer van hun persoonsgegevens.  
 
Het privacy statement is gepubliceerd op het openbare deel van de website 
www.leeuwenbergh.nl en is de enige versie die van toepassing is totdat een nieuwe versie de 
huidige versie vervangt. Voor aanvullende informatie over de bescherming van 
persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Toelichting/samenvatting 

HGL legt de persoonsgegevens van leden en greenfeespelers vast en gebruikt deze in 
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden niet 
gebruikt voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn. HGL houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe HGL met uw persoonsgegevens omgaat en wat 
de doelen en het type persoonsgegevens zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft 
beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden 
verwerkt. HGL heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen, 
zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

 
Voor leden én greenfeespelers geldt dat: 

• door lid te worden van of door in te schrijven als greenfeespeler bij HGL geeft u 
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die in 
overeenstemming zijn met de doeleinden 

• door lid te worden van HGL geeft u toestemming dat andere leden uw gegevens 
kunnen inzien via de ledenlijst in e-Golf4U. Leden hebben het recht deze 
toestemming in te trekken d.m.v. een mail aan secretariaat@leeuwenbergh.nl 

• leden verklaren dat zij zich onthouden van het gebruik van de gegevens uit de 

ledenlijst in E-Golf4U anders dan voor activiteiten van HGL  

http://www.leeuwenbergh.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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De verzamelde persoonsgegevens  
De door HGL verzamelde persoonsgegevens zijn de tot een natuurlijk persoon herleidbare 
gegevens, zoals deze door betrokken worden verstrekt bij (schriftelijke) aanmelding als lid 
van HGL: 

• voorna(a)m(en) en roepnaam, tussenvoegsel, achternaam 
• adres en woonplaats (postcode) 
• telefoonnummer(s) 
• e-mailadres 
• geslacht 
• geboortedatum 
• (pas)foto 
• betalingsgegevens 
• GVB en EGA-gegevens 
• NGF-nummer 
• homecourse elders (indien van toepassing) 

 
Van greenfeespelers worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd: 

• voorna(a)m(en) en roepnaam, tussenvoegsel, achternaam 
• telefoonnummer(s) 
• e-mailadres 
• geslacht 
• handicap 
• homecourse 

Jonge greenfeespelers wordt soms gevraagd of wij de geboortedatum mogen registreren. 
Dan kan namelijk meteen gezien worden of deze speler recht heeft op het jeugdtarief. De 
speler is niet verplicht om dat toe te zeggen. 
 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden door HGL verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• ledenadministratie en ledenlijst 
• reservering starttijden c.q. wedstrijddeelname 
• handicapregistratie 
• financiële administratie (incl. de administratie van participaties indien van 

toepassing) 

• verzending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere relevante verenigings-
informatie 

• het verslaan van verenigingsactiviteiten op (het besloten deel van) de website en 
sociale media 

• de veiligheid op het terrein van HGL 
• promotionele activiteiten gericht op greenfeespelers, indien u een greenfeespeler 

bent statistische informatie voor aannamebeleid en over baangebruik 
• het faciliteren van de Golf Academy Leeuwenbergh en de Golfshop Leeuwenbergh 
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Verstrekking aan derden 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan noodzakelijk 

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden 

uitsluitend aan derden verstrekt waarmee HGL een verwerkersovereenkomst heeft 

afgesloten. In een verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het 

waarborgen van de veiligheid van persoonsgegevens. Derden worden ingeschakeld 

voor:  

• het leveren van ICT-diensten zoals het verzorgen van de internetomgeving  
van e-Golf4U (website en app) 

• het verzorgen van de financiële en de ledenadministratie 
• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 
HGL geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee HGL geen verwerkers-
overeenkomst heeft afgesloten.  

 

Verder zal HGL de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in 

het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk 

geval dient HGL medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te 

geven.  

 

Tevens kan HGL persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. 

 
HGL verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 
NGF 
HGL verstrekt gegevens van leden aan de Koninklijke Nederlandse Golffederatie (NGF). 
Daarbij geldt de NGF niet als derde die voor HGL gegevens verwerkt, maar zij is zelfstandig 
als gegevensverwerker verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Het delen van 
gegevens met de NGF is noodzakelijk in het kader van het lidmaatschap van HGL voor 
bijvoorbeeld NGF-nummer, EGA handicapregistratie, competitie e.d.  
 
Minderjarigen 

HGL verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 

dan 16 jaar), indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de 

ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
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Website en cookies 
Voor het leven van digitale diensten, zoals website en app, wordt gebruik gemaakt van 
technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, maar 
die ervoor zorgen dat de website en de app naar behoren werken. Door gebruik te maken van 
de website en app van HGL gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van genoemde cookies. 
U kunt zich afmelden voor deze cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de 
website en de app. Wel kan het goed functioneren van de website of de app niet langer 
worden gegarandeerd.  
 
Bewaartermijn 

HGL verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat HGL de 

gegevens bewaren gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële 

administratie voor minimaal zeven jaar of totdat alle financiële vorderingen jegens HGL 

(positief of negatief) zijn afgehandeld. De gegevens van greenfeespelers worden in de 

maand januari verwijderd wanneer de desbetreffende greenfeespeler in het jaar 

voorafgaand aan die maand op HGL geen activiteiten heeft gehad. 

 

Beveiliging 

HGL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In dit kader zijn de 

volgende maatregelen genomen: 

• alle medewerkers en vrijwilligers die namens HGL van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

• HGL hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 

• HGL pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is 

• HGL maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten 

• medewerkers en vrijwilligers (leden van door het bestuur ingestelde commissies 

die toegang hebben tot persoonsgegevens) van HGL zijn geïnformeerd over het 

belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

 
Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u 

hebben. 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 de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij 

indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven 

aan voornoemde verzoeken. 
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Gebruik van fotografisch materiaal 
Wij gaan er vanuit dat leden er geen bezwaar tegen hebben dat zij worden afgebeeld op 
fotografisch materiaal (bijvoorbeeld foto’s van competitieteams), indien de foto’s op het 
afgeschermde en alleen voor leden toegankelijke deel van de website worden geplaatst. 
Desgewenst kunt u bezwaar maken tegen een publicatie van een foto waar u op staat. Neemt 
u dan contact op met secretariaat@leeuwenbergh.nl en wij zullen uw beeltenis verwijderen. 
Het is niet mogelijk om bij voorbaat bezwaar te maken tegen publicatie van uw beeltenis 
binnen het afgeschermde ledendeel van de website. Indien wij een foto op een publiek 
toegankelijke plaats willen publiceren, zullen wij degenen die herkenbaar zijn afgebeeld 
vooraf om hun toestemming vragen. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we 

u hierover met ons contact op te nemen via secretariaat@leeuwenbergh.nl. U hebt altijd 

het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 

Wijzigingen 

HGL behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het Privacy Statement aan te brengen, 
wanneer dat nuttig of noodzakelijk blijkt. Check daarom regelmatig het Privacy 
Statement op de website voor de meest recente afspraken over het privacybeleid.  
 

Contact 

HGL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij vragen over het 

Privacy Statement kunt u contact opnemen via secretariaat@leeuwenbergh.nl 

 

Namens het bestuur van de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh en de directie van 
Exploitatiemaatschappij Leeuwenbergh Golf B.V 

 

 

R. Krijt        P. Walters 

voorzitter        secretaris 

mailto:secretariaat@leeuwenbergh.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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