Disclaimer Golf@
Golf@ besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de
mobiele applicatie en website. Golf@ streeft ernaar dat ook de informatie op de applicatie en
website die verstrekt wordt door derden volledig en juist is. Desondanks is het mogelijk dat
de informatie die hier wordt verschaft onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Golf@ is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei directe,
indirecte of vervolgschade die is ontstaan door het gebruik van de diensten van of de
verstrekte informatie door Golf@. Golf@ aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor
beslissingen die op basis van de informatie op de applicatie en website door gebruikers
worden genomen.
De applicatie en website bevatten links naar websites van derden. Golf@ heeft geen
zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van die websites en is in geen geval
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Privacy statement Golf@
Wanneer u zich registreert op onze website of mobiele applicatie als nieuw lid of gebruiker
van Golf@, dan vragen wij u een aantal (persoonlijke) gegevens in te vullen. De verstrekte
gegevens worden door Golf@ alleen gebruikt in verband met de diensten die wij leveren. De
persoonlijke gegevens die u Golf@ verschaft worden gebruikt ten behoeve van het gebruik
van een online en mobiel platform waar golfspelers en golfclubs elkaar kunnen vinden, flights
kunnen aanmaken, zoeken of aanbieden of om u te informeren over updates of producten
die uitgaan van deze website/applicatie en nadat u zich hiervoor heeft geregistreerd. Uw
persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt
op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Golf@ zal deze
gegevens niet aan derden doorgeven, behalve in het geval daartoe een wettelijke plicht
bestaat of op basis van een gerechtelijke uitspraak. Vanzelfsprekend bieden wij maximale
bescherming en beveiliging bij de opslag van de verstrekte gegevens. U kunt uw gegevens
te allen tijde inzien, wijzigen of definitief verwijderen.

