
                                                                                                                             Veerweg 2A,3161 EX Rhoon 
                                                                                                                              KvK Rotterdam 40341321 
                                                                                                             secretariaat@golfcluboudemaas.nl                                                                                                                                                             

 
Privacy verklaring 
 

Op de website van Golfclub Oude Maas www.golfcluboudemaas.nl is onze Privacy Policy 
opgenomen onder ‘Golfclub’  
Met ondertekening verklaart ondergenoemde zich middels aangeven met V akkoord 
respectievelijk middels aangeven met X niet akkoord met gebruik door Golfclub Oude 
Maas (hierna: GCOM) van de met ○ genoemde onderdelen. 
Van zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van: 
V    X 

o haar ledenadministratie en aanmelding bij de Nederlandse Golf Federatie 
o het verzamelen van statistisch materiaal 
o het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen  

gerelateerd aan GCOM en partijen op Rhoon GolfCenter 
o communicatie door de binnen GCOM actieve commissies 
o vermelding van starttijden en uitslagen van clubwedstrijden op de website 

van GCOM www.golfcluboudemaas.nl 
o vermelding op de GCOM website, Tee-Time en nieuwsbrief indien  

ondergetekende actief is als vrijwilliger/functionaris voor het informeren 
van de GCOM leden over de betreffende commissie/functie die van toepassing is 

Van foto- en videomateriaal, gemaakt op het complex van Rhoon Golfcenter door 
plaatsing: 
V    X 

o op de website  van GCOM www.golfcluboudemaas.nl 
o in het clubblad Tee Time 
o in de (digitale) nieuwsbrief van GCOM 
o op sociale media accounts van GCOM ( Facebook, Twitter) 

 
Datum: _______________________________________ 
 
Naam: ________________________________________ 
 
Handtekening: _________________________________ 
 
Wettelijk vertegenwoordiger ( indien jonger dan 16 jaar): 
Naam: ________________________________________ 
 
Handtekening: __________________________________ 
 

Het ingevulde formulier kunt u versturen naar: 
- secretariaat@golfcluboudemaas.nl 

- Veerweg 2 A , 3161 EX Rhoon 
Of inleveren bij het secretariaat op woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur 

http://www.golfcluboudemaas.nl/
mailto:secretariaat@golfcluboudemaas.nl
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