Algemeen
Deze website wordt beheerd door Golfcentrum Roosendaal. Tijdens uw bezoek aan deze
internetsite kan Golfcentrum Roosendaal persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct
(via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Golfcentrum Roosendaal zal deze
persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven
doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Golfcentrum Roosendaal bij de
verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van
cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt
uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
Doeleinden van gegevensverwerking
Golfcentrum Roosendaal verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze
internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de
aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om
webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo
nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de
functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen
stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
•
•
•

Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
Het uitvoeren van marketingactiviteiten
Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Gevoelige informatie
Golfcentrum Roosendaal tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te
verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging,
gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Golfcentrum Roosendaal wel tracht
dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij
wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan
Golfcentrum Roosendaal instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.
Verstrekking aan derden
Op onze website kunnen sociale media buttons zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het
klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de
beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet
voor aansprakelijk.
Internetsites van derden
Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van
links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
dienstverlening en over relevante ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het
kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen
voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit
schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw
persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren,
verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet
relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een
schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan
ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Wijzigingen privacystatement
Golfcentrum Roosendaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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