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Privacyverklaring
Versie: 22 oktober 2018
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle lidmaatschappen, sitebezoeken,
transacties en overeenkomsten met
Harmonie St. Caecilia
Kerkstraat 3
6686 BS Doornenburg
KVK: 40144715
Wij respecteren de privacy van onze leden en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies
doen en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, wordt hieronder
aangegeven.
Doeleinden van gebruik
Harmonie St. Caecilia verwerkt de persoonsgegevens van leden voor de volgende doelen:
• Inschrijven en uitschrijven van leden
• Beheer over de uitgifte en inname van de beschikbaar gestelde goederen van de harmonie
(uniform, instrumenten, lesmaterialen, etc. bij aanvang en eindiging van het
lidmaatschap)
• Aanmaken van een lidnummer en aansluiting bij de landelijke bond (KNMO)
• Jubilea van de leden bij 12 ½, 25, 40, 50, 60, 70, 75 jaar lid.
• Bericht naar penningmeester voor starten of stopzetten van de contributie en eventueel
lesgelden.
• Afhandelen van de (contributie)betaling(en).
• Informeren van de leden over activiteiten in de toekomst en andere van relevante
informatie.
• Verkrijgen van subsidie(s).
• Voldoen van (financiële) verplichtingen tegenover dirigenten, instructeurs en opleiders.
• Opstellen van de planning voor ophalen oud papier, donateursactie en verjaardagsactie.
Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam (voornaam, tussenvoegsels, achternaam)
• Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
• Telefoonnummer (vast en mobiel)
• E-mail
• Geboortedatum
• Geslacht
• Bankgegevens; De bankgegevens worden niet centraal vastgelegd, maar zijn enkel in
beheer van de penningmeester en worden aan niemand gedeeld.
Gegevensbewaring
Harmonie St. Caecilia bewaart de persoonsgegevens op een actief bijgehouden ledenlijst
zolang het lid, dirigent, instructeur of opleider actief is voor de vereniging. Na beëindiging van
het lidmaatschap of dienstverband worden deze persoonsgegevens gearchiveerd t.b.v. reünie
en activiteiten met oud leden.

Delen met anderen
Harmonie St. Caecilia deelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens met
* Gemeente Lingewaard; t.b.v. het verkrijgen van subsidie.
* KNMO; verplichte opgave van leden i.v.m. lidmaatschap van landelijke muziekbond.
* Organisatie muziekexamens; in geval van deelname aan theorie- of praktijkexamen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een lid, dirigent, instructeur of opleider van Harmonie St. Caecilia heeft het recht om
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek indienen, voor
één van deze handelingen, kan door het sturen van een e-mail naar
secretaris@harmoniedoornenburg.nl.
Op onze website en facebook pagina worden foto’s en video’s gepubliceerd van activiteiten
van Harmonie St. Caecilia. Het kan zijn dat u op één van deze foto’s zichtbaar bent. Bezwaar
maken tegen dergelijke mediabestanden kan via secretaris@harmoniedoornenburg.nl.
Beveiliging
Harmonie St. Caecilia neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en heeft
passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking,
ongeoorloofd wijzigen en onbevoegde toegang te voorkomen. Mocht de indruk zijn dat deze
beveiliging niet afdoende is dan kan dit aangeven via secretaris@harmoniedoornenburg.nl of
rechtstreeks via één van de bestuursleden.
Klacht
Als een lid, dirigent, instructeur of opleider het niet eens met de gegevensverwerking,
vastlegging of andere zaken die spelen rondom persoonsgegevens dan kan er een klacht
ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur zal deze klacht binnen vier weken na
dagtekening behandelen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy
geregeld te raadplegen.

