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Inleiding
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing sinds 25
mei 2018, is hierbij de privacyverklaring van MGC De Trekvogels.
MGC De Trekvogels, gevestigd te (2771 ZT) Boskoop aan de Azalealaan 166, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder het kvk-nummer 4046428, hierna te
noemen: “de vereniging” en “wij”.
Eenieder die een lidmaatschap heeft bij de vereniging of de minigolfbaan betreedt, kan bewust of
onbewust persoonsgegevens delen met de vereniging. Daarnaast zal een lidmaatschap bij de
vereniging leiden tot het automatisch lid worden bij de Nederlandse Minigolfbond (NMB). Wij
verwijzen u naar de website van de NMB voor hun privacyverklaring. Wij vinden het van groot belang
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Om de veiligheid en de correctheid
van uw gegevens te waarborgen, hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe er met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft.
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Verzamelde persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt met een doel. Deze verwerking vindt plaats op grond van
minimaal één van de zes grondslagen van de AVG, waarbij een bewaartermijn per gegeven geldt. De
AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
1.
2.
3.
4.
5.

Toestemming van de betrokken persoon
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
uitoefening van openbaar gezag
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
In onderstaande tabellen kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij
dit doen, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons kunnen
ontvangen.
Persoonsgegevens

Doelen

Grondslag(en) volgens
de AVG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens

•

•

•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres

Bewaartermijn

Ontvanger(s)

Gedurende de
De
• Secretariaat
gegevensverwerking looptijd van de
• De Nederlandse
is noodzakelijk voor overeenkomst
•
Minigolfbond
en zeven jaren
het uitvoeren van
(NMB)
na beëindiging
een overeenkomst
•
• Penningmeester
van het
(2)
• Belastingdienst
lidmaatschap,
• De
gegevensverwerking behoudens de
is noodzakelijk voor fiscale
bewaarplicht.
de behartiging van
gerechtvaardigde
belangen (6)
Met het ingaan van het lidmaatschap geven leden aan akkoord te gaan met het gebruiken van bovenstaande persoonsgegevens voor
verenigingsdoeleinden.
Het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
Verwerken van de
ledenadministratie
Het heffen van contributie

•

Gedurende de
Het benaderen van de
• De
• Alle leden van de
persoon in het kader van het
gegevensverwerking looptijd van de
vereniging binnen
draaien van een bardienst en
is noodzakelijk voor overeenkomst
de WhatsApphet communiceren over
de behartiging van
groep
wedstrijdzaken binnen de
gerechtvaardigde
• Secretariaat
sport via e-mail of de
belangen (6)
chatapplicatie WhatsApp
• Het publiceren van de
bardienstlijst op de digitale
ledenomgeving
• Het publiceren van de
bardienstlijst in geprinte
vorm welke beschikbaar
wordt gemaakt in het
clubgebouw
Wij achten communicatie van groot belang in teamsporten, maar ook binnen onze vereniging. Bovenstaande vorm van communicatie
wordt van eenieder die zich aanmeldt voor het draaien van bardiensten of het meedoen aan de teamcompetities verwacht.
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•
•
•

Voornaam
Achternaam
Kledingmaat

•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres

•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres

•
•
•

Voornaam
Achternaam
Deelnemende
categorie
Naam van de
vereniging
Portret

•

Het aanschaffen van
clubkleding

•

De
gegevensverwerking
is noodzakelijk voor
het uitvoeren van
een overeenkomst
(2)
Ieder lid is verplicht te spelen in clubkleding tijdens een toernooi of wedstrijd.

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst

•
•

Producent van de
kleding
Secretariaat

•

Gedurende de
Het versturen van de
• De
• Secretariaat
nieuwsbrief
gegevensverwerking looptijd van de
is noodzakelijk voor overeenkomst
• Informatieverstrekking via de
het uitvoeren van
post of e-mail
een overeenkomst
• Het versturen van
(2)
uitnodigingen voor
toernooien, wedstrijden en
bijeenkomsten zoals een
algemene ledenvergadering
(ALV) en nieuwjaarsreceptie
De nieuwsbrief bevat nieuws over de vereniging en haar activiteiten. De nieuwsbrief bevat geen commerciële boodschappen. Ten
behoeve van het verwerken van eenieder zijn mening en inbreng over de vereniging haar activiteiten achten wij het van belang alle
leden op de hoogte te stellen van interne zaken en tevens het uitnodigen van leden aan algemene ledenvergaderingen.
•

Gedurende de
• Secretariaat
looptijd van de
overeenkomst
en vijfentwintig
jaren na
beëindiging van
het
lidmaatschap,
zolang de
toestemming
niet is
ingetrokken
Voor het organiseren van een reünie willen wij graag alle ex-leden van de vereniging uitnodigen. Zonder uw toestemming zullen wij
deze gegevens niet bewaren. Geeft u echter toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken,
waarna wij deze gegevens direct verwijderen.
Ter benadering van het ex-lid
na beëindiging van het
lidmaatschap ten behoeve
van het versturen van een
uitnodiging voor een reünie

•

Toestemming van
de betrokken
persoon (1)

•

Gedurende de
Het verwerken van
• Toestemming
• Websitebeheerder
looptijd van de
aanmeldingen voor een
van de
• Wedstrijdleider
overeenkomst,
toernooi of wedstrijd
betrokken
• Bezoekers van de
zolang de
persoon (1)
• Het behouden van de scores
website van de
toestemming
van deelnemers
vereniging
•
niet is
• Het publiceren van de scores
• Bezoekers van de
ingetrokken
op het internet
website van de
•
• Het publiceren van een foto
Nederlandse
of video op het internet, in
Minigolfbond (NMB)
een nieuwsbrief, in de krant
of in het clubgebouw
Bij inschrijving voor een toernooi of wedstrijd gaat eenieder akkoord met het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens. Wij
willen personen wie meedoen aan toernooien of wedstrijden en geen lid zijn van onze vereniging echter benadrukken dat het maken
van foto’s of video’s ten behoeve van publicatie op het internet, in een nieuwsbrief, in de krant of in het clubgebouw alleen gebeurt
nadat wij hierover contact met u hebben opgenomen en uw toestemming hiervoor vragen. De Nederlandse Minigolfbond (NMB) kan
wedstrijduitslagen publiceren zonder dat wij hier invloed op hebben. Dit valt dan ook buiten deze privacyverklaring.
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Gedurende de
• Voornaam
• Voor het benaderen door
• Toestemming
• Websitebeheerder
looptijd van de
andere leden binnen de
van de
• Achternaam
• Alle leden binnen
overeenkomst,
vereniging
zullen
deze
betrokken
de vereniging
• Adres
zolang
de
persoonsgegevens
binnen
de
persoon
(1)
• Telefoonnummer
toestemming niet
beveiligde ledenomgeving op
• Mobiel nummer
is ingetrokken
de
website
worden
geplaatst
• E-mailadres
Ook voor deze gegevens geldt: bij het intrekken van de toestemming nadat deze is afgegeven, zullen de persoonsgegevens direct van
de website worden gehaald.
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de vereniging. Persoonsgegevens
kunnen echter wel verstrekt worden aan derden indien de vereniging hiertoe wettelijk verplicht is.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Het gebruik van cookies zal plaatsvinden op de website van de vereniging: www.minigolfboskoop.nl
Voor informatie over deze cookies en het verwerken van uw gegevens door middel van deze cookies
verwijzen wij u naar het cookiebeleid van de website, te vinden op:
https://minigolfboskoop.nl/cookie-beleid/

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing
op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De
vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij de vereniging
op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen. U heeft daarnaast het recht uw
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te
identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze
verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging
hebben ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Datadragers
welke uw persoonsgegevens bevatten worden versleuteld en de website van de vereniging is middels
TLS/SSL versleuteld.

Verwerken van persoonsgegevens van minderjarig
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

Pagina 7 van 8

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om de privacyverklaring op de website geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte
brengen.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Harjan Redegeld
privacy@mgcdetrekvogels.nl
+31 6 48564487

Pagina 8 van 8

