Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Landgoed Welderen gevestigd te Grote Molenstraat 173,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09082551.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per
e-mail aan: info@welderen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Landgoed Welderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam, titels
- Geslacht
- Geboortedatum/-plaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lidmaatschapsnummers (NGF)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website en op ons golfcomplex, zoals
aankopen in horeca.
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetadres van uw openbare sociale profielen (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer in geval van afgegeven automatische incasso’s
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Landgoed Welderen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van u:
- Gezondheid/lichamelijke beperking t.b.v. de opschortlijst
- Gezondheid/lichamelijk beperking t.b.v. maatwerk golflessen
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@welderen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Landgoed Welderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw betaling.

-

Verzenden van onze nieuwsbrief.

-

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.

-

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

-

Landgoed Welderen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

-

Landgoed Welderen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij
onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

-

Landgoed Welderen analyseert uw golfgedrag en -frequentie om daarmee het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

-

Landgoed Welderen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Landgoed Welderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien we gedurende een
periode van vier jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen we uw
persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat
de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren
(bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch
proces).
Delen van persoonsgegevens met derden
Landgoed Welderen 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 om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landgoed Welderen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze
websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites
- en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
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Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy
Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt
u vinden in de Help-functie van uw browser.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Landgoed Welderen uw persoonsgegevens alleen aan
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Landgoed
Welderen met u heeft, tenzij Landgoed Welderen wettelijk verplicht is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de
privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan
derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Landgoed Welderen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens
(tenzij Landgoed Welderen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om 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 Landgoed Welderen deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Landgoed
Welderen hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
Landgoed Welderen 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.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van Landgoed Welderen. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. Landgoed Welderen raadt u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
Landgoed Welderen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te
houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring
worden opgenomen. Landgoed Welderen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring
regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Landgoed Welderen er alles aan
doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Landgoed Welderen
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Kim Arns, Manager
E-mail:
k.arns@welderen.nl
Telefoonnummer:
0481-376591
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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.
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