Privacyverklaring Gabinnengolfen.nl
Algemeen
Dit is een privacyverklaring van Gabinnengolfen gevestigd te Rijwetering en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28084145. Deze privacyverklaring
omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens
worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk
en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij
bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens
Gabinnengolfen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf aan Gabinengolfen
verstrekt en/of indien u:
- De website [www.gabinnengolfen.nl] bezoekt;
- Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

Gabinnengolfen kan daarbij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- Voorna(a)men
- Tussenvoegsel(s)
- Achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens
-

De overeengekomen dienstverlening en/of opdracht;
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn/Facebook of
anderszins;

Doelstellingen verwerking persoonsgegevens
Gabinnengolfen kan deze gegevens gebruiken om (het doel):
a. Contact met u op te nemen of te onderhouden; informatieverstrekking;
b. De website te optimaliseren;
c. Uitvoering te geven aan een overeenkomst van een dienst (huur indoorgolf).

Bewaartermijn
Gabinnengolfen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt of worden verzameld dan wel op grond van de wet of enig andere
toepasselijk reglement is vereist.
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Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw 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 dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar),
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorg(st)er of wettelijke
vertegenwoordiger.

Beveiliging
Gabinnengolfen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt derhalve adequate
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of enig andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Gabinnengolfen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven(s) welke wij van u
ontvangen 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 hebt u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar
info@gabinengolfen.nl. Gabinnengolfen zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
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Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gabinnengolfen verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Gabinnengolfen op via info@gabinengolfen.nl
Gabinnengolfen is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres:

Telefoon:
E-mailadres:

Pastoor van der Plaatstraat 87
2375 AK
Rijpwetering
06-55393326
info@gabinengolfen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28084145

