De Goese Golf - Privacyverklaring websitegebruikers V201801
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken
persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG).
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Goese Golf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Gegevens over uw surfgedrag
- Gegevens over uw locatie en internetbrowser
- Naam en emailadres (bij aanmelden nieuwsbrief)
- Naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats & geboortedatum (bij online reserveren van een
starttijd)
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt doordat u gebruik maakt van onze website en/of
omdat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan de eventuele
gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt,
worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren (bijvoorbeeld uw IP-adres) Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht
naar, en door Google opgeslagen, op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
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verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het
gebied van golf, onze golfbaan & evenementen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u
zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
De Goese Golf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.
Ook worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van een
advertentiedienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over onze
marketingcampagnes. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.
Wanneer u uzelf inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven per email die
opgesteld zijn met Mailchimp. Mailchimp plaatst cookies in elke email die uw emailadres, IP-adres en
datum & tijd dat u de email opent of op een link klikt bijhoudt. Mailchimp kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Mailchimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Mailchimp verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
De Goese Golf bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring
genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang u klant bent van De Goese Golf of
geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Uw surfgedrag, wat door Google Analytics wordt verzameld,
wordt niet verwijderd maar geanonimiseerd. Wij verwijderen dit niet omwille van statistische
redenen. Uw naam en emailadres worden verwijderd zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief
opzegt. Wanneer u een online boeking doet worden uw gegevens bewaard tot u uw account
verwijdert.
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Delen van persoonsgegevens met derden
De Goese Golf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Goese Golf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@goesegolf.nl.
Bij het aangaan van een lidmaatschap worden andere persoonsgegevens verwerkt. Hiervoor
verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Expl. Mij. Goese Golf B.V.
handelend onder de naam De Goese Golf B.V.
Krukweg 31
4465 BH GOES

