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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Europese General Data Protecton Regulaton (GDPR) in werking; in
Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze vervangt de huidige 
Wet Bescherming Persoonsgevens.

Wij als Golfclub Bleijenbeek verwerken persoonsgegevens. Wij hebben dus ook met deze wet te maken. 
Met verwerken wordt bedoeld: opslaan een gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens van onze 
leden en van gastspelers die meedoen aan invitatewedstrijden die wij als golfclub organiseren.

Waarom deze nieuwe Europese Wet?
Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen ziten er ook nadelen aan! Denk 
hierbij aan ‘hacks’, ‘phishing’ en ‘identteitsdiefstal’. Ieder mens, ieder verenigingslid, 
stchtngsmedewerker en iedere medewerker van een (branchee) organisate heet  het recht dat er met 
zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Als privépersoon staan er inmiddels allerlei 
persoonsgegevens van ons opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder datwij daar erg in 
hebben. Misbruik ligt op de loer!

De reikwijdte van deze Wet gaat heel ver…bijvoorbeeld ook om gegevens van ons die onze 
internetprovider/ tveprovider van je vastlegt (welke sites bezoeken wij, wat up- en downloaden wij en 
waar kijken wij naar en hoe lang?), ook om camera’s die ons volgen in winkelstraten e.d., de data vis 
zoekmachines, WiFi, gebruik van app’s etc. Nu ook nog het Internet of Things (IoT)1. Data te over die ook 
nog eens verhandeld kunnen worden zonder dat wij er weet van hebben. Dit is niet alleen een Nederlands
een probleem, het is EUebreed. Daarom is er nu met de AVG nieuw beleid op gemaakt.

Hoe beschermen wij onze persoonsgegevens?
De vrijwilligers van de Golfclub Bleijenbeek gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden 
en in voorkomende gevallen van gastspelers die aan onze wedstrijden meedoen. Alle vrijwilligers zij 
gehouden aaneen geheimhoudingsplicht. Zij mogen de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben 
alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, zoals het inschrijven voor wedstrijden of het 
vastleggen van handicaps.
De persoonsgegevens van alle leden zijn vastgelegd in EeGolf4U. De medewerkers van de BV en de leden 
van bijvoorbeeld de WedstrijdCommissie (WeCO) en de Regele &Handicap Commissie (R&Hcie) hebben 
alleen met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord toegang tot dit systeem.

De wijze waarop de vrijwilligers van de Golfclub Bleijenbeek omgaan met de persoonsgegevens is 
vastgelegd in de zogenaamde Privacy Policy. Onderdeel van deze Privacy Policy is een 
Geheimhoudingsverklaring. Beide documenten zijn te vinden op de website van de Golfclub.
Met de ondertekening van het Inschrijformulier voor het Lidmaatschap van de Golfclub Bleijenbeek gaan 
de leden akkoord met de Privacy Policy.

Vragen?
Als u vragen heet  over de AVG neem dan gerust contact op met onze secretaris, mevrouw Truce van de 
Vorle. Zij is de contactpersoon AVG voor Golfclub Bleijenbeek. Ook kunnen de ander bestuursleden 
worden aangesproken.

1 Internet of Things (IoT) staat voor het (tjdelijk) verbinden van apparaten met internet om gegevens te kunnen uitwisselen. De 
verwachtng is dat er op den duur meer intelligente apparaten dan mensen op internet ziten. Voorbeelden zijn slimme thermometers, 
koelkasten, sportkleding met sensoren.
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