Gegevensverwerkingsregister
1. Inleiding
Sinds 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Deze wet, gebaseerd op Europese regelgeving, is van toepassing op de geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking
van persoonsgegevens, die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen. De AVG geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens
worden gebruikt en wat de plichten zijn van de verenigingen, instanties of bedrijven die
persoonsgegevens gebruiken.
De AVG is van toepassing op alle informatie betreffende de leden, die verwerkt wordt door
Golfclub Echt-Susteren. Dit betreft dus niet alleen de eigen, door leden zelf, verstrekte
informatie maar ook gegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op
enige andere wijze zijn verkregen of ter beschikking zijn gesteld.
Op basis van deze regelgeving heeft Golfclub Echt Susteren dit gegevensverwerkingsregister
opgesteld. Dit register bevat informatie waarom persoonsgegevens worden geregistreerd,
welke persoonsgegevens worden geregistreerd, waar deze worden geregistreerd
(informatiedragers), wie daarvoor verantwoordelijk is en wie over die gegevens kan/mag
beschikken.
Dit verwerkingsregister is door het bestuur van Golfclub Echt-Susteren vastgesteld in de
vergadering van 1 februari 2021.

2.

Algemene begripsbepalingen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit document gebruikt in de
betekenis die de AVG daaraan toekent. In dit document wordt verstaan onder:
. De golfclub
Golfclub Echt-Susteren.

. De golfbaan
De exploitant van Golfbaan Echt-Susteren B.V.
. Persoonsgegevens
Elk gegeven dat informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
. Verwerkingsverantwoordelijke E-Golf4U
Degene die op verzoek van en/of namens het bestuur van de golfclub de ledengegevens
verwerkt in E-Golf4U.
. Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens.
. Leden
Personen die lid zijn van de golfclub.
. Toegang tot persoonsgegevens
De autorisatie van personen die werkzaam c.q. actief zijn bij de golfbaan en de golfclub, en
bevoegd zijn tot het kennisnemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.
. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de golfclub.
. Derden
Alle natuurlijke personen met uitzondering van leden van de golfclub en alle partijen, zoals
bedrijven, instanties, verenigingen en instellingen, met uitzondering van de golfclub.

3. Doel vastlegging en verwerking persoonsgegevens
De gegevens die de golfclub van de leden worden verzameld, bewerkt en bewaard, e.d. heeft
de golfclub nodig om haar functie als vereniging te (kunnen) vervullen. Deze gegevens
betreffen:
1. De NAW-gegevens (inclusief emailadressen); deze zijn nodig om relevante informatie
naar de leden te kunnen versturen (via E-Golf4U).
2. De wedstrijdgegevens; deze zijn nodig ten behoeve van de aanmelding en de
deelname aan/bij interne en externe golfwedstrijden en het opstellen van het
jaarverslag (via E-Golf4U).
3. De golfhandicapgegevens; deze zijn nodig om de wedstrijden te laten verlopen
conform de geldende golfreglementen (via E-Golf4U).

4. De registratie van de afslagtijden; deze is nodig om te weten wie er in de baan is en
voor de leden om te weten of er plaats is op de golfbaan (via tee time module).
5. De gegevens opgenomen in de factureeradministratie; deze zijn benodigd voor het
versturen van de contributienota’s (via factureeradministratie de golfbaan).
6. De gegevens opgenomen op de website; deze zijn nodig om de leden te voorzien van
relevante golfinformatie.
7. De financiële gegevens; deze zijn nodig om de contributie te innen cq te verwerken,
om de financiële administratie bij te werken en om de jaarrekening op te stellen (via
de privécomputer penningmeester en de bankadministratie).
8. De correspondentiegegevens; deze zijn nodig om de leden te voorzien van relevante
golfinformatie (via de privécomputers van de bestuursleden en commissieleden).

4. Informatiedragers
Persoonsgegevens worden bij de golfclub o.a. geregistreerd in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E-Golf4U
Tee time module
Factureeradministratie
Website
Privécomputers
Bankadministratie

Ter toelichting:
1. E-Golf4U
E-Golf4U is een geautomatiseerd systeem waarbij de golfclub een licentie-overeenkomst
heeft afgesloten met E-Golf4U B.V. De laatst herziene overeenkomst dateert van mei 2019. In
deze herziene overeenkomst is tevens de verantwoordelijkheid van E-Golf4U B.V. geregeld
t.a.v. de persoonsgegevens van de leden van de golfclub die zijn opgenomen E-Golf4U in het
kader van de privacywetgeving.
De golfclub maakt bij E-Golf4U gebruik van de onderdelen: ledenadministratie,
wedstrijdadministratie en handicapregistratie.
Bij E-Golf4U heeft één gebruiker van de golfclub de rol van Master. Dit betreft thans (in
2021) Lens Goossens. Hij is bevoegd om anderen als verwerkingsverantwoordelijke EGolf4U aan te wijzen in hun specifieke taak (rol) binnen de vereniging en bevoegdheden toe
te kennen middels een autorisatietabel.
Deze autorisatie is afgestemd op de taak (rol) die de betreffende persoon heeft bij de golfclub
en de golfbaan, alsmede het doel waarvoor deze gegevens ten benodigd zijn, (raadplegen,

muteren, downloaden e.d.). De autorisatietabellen (roles) zijn onderdeel van dit
verwerkingsregister en zijn beschikbaar bij de secretaris van de golfclub.
Het inloggen in E-Golf4U geschiedt via een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.
De persoonsgegevens in E-Golf4U worden uit E-Golf4U verwijderd zodra het lidmaatschap is
opgezegd en zodra deze gegevens niet meer benodigd zijn voor het doel waarvoor de
persoonsgegevens zijn verstrekt.
Ieder lid heeft de mogelijkheid en de bevoegdheid om de eigen NAW-gegevens (inclusief
telefoonnummers en mailadressen) te raadplegen en ook aan te passen.
Alle leden hebben toegang tot de ledenlijst om deze te raadplegen, met daarbij ook de NAWgegevens, de telefoonnummers en de mailadressen. De reden is dat leden onderling
golfafspraken (moeten) kunnen maken.
De inschrijving van een nieuw lid is gedelegeerd aan de golfbaan. De reden van deze
delegatie is, dat een nieuw lid zich in eerste instantie meldt bij de golfbaan om een speelrechtovereenkomst af te sluiten. Het clublidmaatschap en het speelrecht zijn aan elkaar gekoppeld.
Daarnaast zijn de gegevens benodigd voor een speelrechtovereenkomst en de gegevens ten
behoeve van het clublidmaatschap nagenoeg identiek. Ook de uitschrijving van leden
geschiedt door de golfbaan.
Ter borging van de privacygegevens van de leden van de golfclub is met de golfbaan is een
overeenkomst afgesloten waarin is bepaald dat de exploitant zich dient te houden aan het
privacyreglement van de golfclub.
2.

Tee time module

De tee time module is gekoppeld aan E-Golf4U en dient voor de reservering van starttijden op
de golfbaan en daarbij ook om na te (kunnen) gaan wie er op enig moment in de baan is
(geweest). De toegang tot de tee time module geschiedt via E-Golf4U met de daarbij van
toepassing zijnde inloggegevens.
De namen van inschrijvingen van leden zijn voor de leden een beperkt dagen zichtbaar op de
internetpagina en worden uit het systeem verwijderd zodra deze gegevens niet meer benodigd
zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
De hiermee verband houdende informatie ten behoeve van de golfbaan valt onder de privacyovereenkomst die de golfclub heeft afgesloten met de golfbaan.

3.

Factureeradministratie exploitant

De 1e tranche van de jaarlijkse contributienota’s wordt vervaardigd met behulp van de
factureeradministratie van de golfbaan. De reden hiervan is dat in deze administratie het
printen van de nota’s en de koppeling met de NAW-gegevens minder omslachtig is.
De hiermee verband houdende informatie die de golfbaan gebruikt, valt onder de privacyovereenkomst die de golfclub heeft afgesloten met de golfbaan.
4.

Website

Het websitebeheer van de golfclub is ondergebracht bij de golfbaan. De reden hiervan is dat
de website van de club onderdeel uitmaakt van de website van de golfbaan. Alleen de
websitebeheerder heeft toegang tot de gegevens op de website. De betreffende informatie die
de golfbaan gebruikt valt onder de privacy-overeenkomst die de golfclub heeft afgesloten met
de golfbaan.
Bij het clubgedeelte is sprake van een openbaar gedeelte, waarin algemene informatie van de
club is opgenomen en een gesloten gedeelte. Dit gesloten gedeelte, waarin ook
persoonsgegevens van leden zijn opgenomen, is alleen toegankelijk voor de leden via een
gebruikersnaam en een inlogcode.
5.

Privécomputers

De financiële administratie van de golfclub wordt bijgehouden door de penningmeester en
geschiedt o.a. via zijn privécomputer. Ook de (mail)correspondentie van de golfclub door alle
bestuursleden en commissieleden geschiedt via de privécomputer(s) van de betreffende
personen. De persoonsgegevens van de leden van de golfclub die zijn opgenomen op deze
computers, mogen alleen toegankelijk zijn door het betrokken bestuurslid cq commissielid.
Gebruikersnamen en wachtwoorden voor de bescherming van persoonsgegevens van de leden
van de golfclub mogen niet aan derden worden verstrekt en dienen alleen persoonlijk bekend
te zijn en te worden gebruikt door degene(n) die daartoe bevoegd is (zijn).
Mails die gelijktijdig naar meerdere e-mailadressen worden verstuurd, mogen alleen BCC
worden verstuurd.
Van de bestuursleden en commissieleden van de golfclub wordt verwacht dat op hun
computer beveiligingsprogramma’s zijn aangebracht ter voorkoming van ongeoorloofde
toegang tot de persoonsgegevens van de leden.
De persoonsgegevens van leden van de golfclub dienen van de privécomputers te worden
verwijderd zodra deze niet meer functioneel worden gebruikt.

6.

Bankadministratie

De golfclub heeft een bankrelatie met de Rabobank. Via de bank worden de lidgelden van de
leden geadministreerd. De borging van de privacy van de persoonsgegevens is geregeld in de
overeenkomst die de golfclub heeft afgesloten met de Rabobank.
Bij de golfclub hebben alleen de penningmeester, de voorzitter en de secretaris toegang tot de
bankgegevens.

5.

Slotopmerkingen

Indien het vermoeden bestaat, dat persoonsgegevens die de leden van de golfclub ter
beschikking hebben gesteld, door datalekken ter beschikking komen of zijn gekomen van
derden, dan dient dit onverwijld te worden gemeld bij de coördinator AVG
secretaris@golfclubecht-susteren.nl.
Voorts kan bij hem nadere informatie worden opgevraagd omtrent de AVG, het
gegevensverwerkingsregister en het privacyreglement.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2021

