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Privacy verklaring 

I. Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens 

Wij, Harmonie St. Antonius, verzamelen, bewaren en verwerken de volgende persoonsgegevens van 

onze leden, commissarissen en vrijwilligers: 

• Naam 

• Adres 

• Postcode + Woonplaats 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Geboortedatum 

• Startdatum lidmaatschap 

• Rekeningnummer  

• Instrument wat men bespeelt 

Deze zijn allen opgenomen in de ledenadministratie (op PC van ledenadministratrice die beveiligd is 

met wachtwoord), het online bankpakket waarin rekeningnummers vastliggen (enkel toegankelijk voor 

penningmeester met pas en pincode) en de mailaccount van de vereniging welke met een wachtwoord 

beveiligd is. 

II. Doeleinden 

Doelen van het verzamelen van bovengenoemde gegevens:  

• Leden, vrijwilligers en commissarissen kunnen informeren per post of mail over nieuws en 

activiteiten m.b.t. onze vereniging.  

• Rekeningnummer wordt enkel gevraagd in geval van automatische incasso bij betaling 

contributie, lesgelden en/of commissarisbijdrage.  

• Geboortedatum van leden dient voor bepaling omvang contributie en specifiek bij majorettes 

voor indeling in leeftijdscategorie bij wedstrijden. 

• Startdatum lidmaatschap i.v.m. jubileumvieringen 

 

III. Gebruikers persoonsgegevens – verstrekking aan derden 

Naast onze eigen vereniging zijn er enkele personen en instanties die deze gegevens tot hun 

beschikking krijgen. Hierbij gaat het om de volgende ontvangers: 

• Muziekbond (o.a. i.v.m. landelijke registratie leden en viering jubilea) 

• Muziekschool (o.a. gegevens van leerlingen i.v.m. contact over muzieklessen of examens) 

• Muziekdocenten (zie uitleg muziekschool) 

• Dirigenten (o.a. met name telefoonnummers en mailadressen i.v.m. contact met leden) 

• Gemeente (o.a. i.v.m. subsidie aanvraag) 

• Bestuur (o.a. voor informatieverstrekking en overige correcpondentie) 

• Commissieleden (o.a. voor vrijwilligers zoeken en informatieverstrekking) 

• Leden (o.a. middels Whats-app groepen en/of mailverkeer) 

• Verzekeraar (o.a. i.v.m. instrumenten- en/of reisverzekering) 

• Vrijwilligers (o.a. i.v.m. wisselen van vrijwilligersverplichtingen) 
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IV. Website en sociale media  

Harmonie St. Antonius maakt gebruik van een eigen website (www.harmonieheusden.nl) en 

facebookpagina. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van 

jouw profielgegevens. Wij verstrekken hieromtrent geen gegevens aan derden. 

We publiceren foto’s, filmpjes en nieuwsberichten over nieuws en activiteiten op onze website en 

facebookpagina.  

a. Toestemming 

Als aangeslotene en toehoorder van onze vereniging geef je automatisch toestemming om 

hierop opgenomen te zijn en/of deel van uit te maken. Bezwaar hiertegen? Zie hoofdstuk VII. 

 

V. Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de 

verzamelde persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen 

toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze 

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren 

zolang dat nodig is om aangesloten te zijn bij onze vereniging. Gegevens van ex-leden bewaren we om 

hen te kunnen berichten over het wel en wee binnen de vereniging zoals het informeren over grote 

activiteiten binnen de vereniging. 

VI. Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze 

website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare 

of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. We kunnen verder geen invloed uitoefenen op de 

inhoud van deze websites.  

VII. Rechten van personen waarvan we gegevens verzamelen 

Personen waarvan we gegevens verzamelen hebben het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in 

hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een 

verzoek om inzage, correctie en/of verwijdering (bijv. foto van website of facebook verwijderen of 

persoon onherkenbaar maken), kun je aan ons richten via info@harmonieheusden.nl. Voor verzoeken 

om correctie m.b.t. websites van derden, graag direct wenden tot de betreffende partij. 
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