
 
 

Verklaring gebruik persoonsgegevens.     Versie 2, september 2019 

Symfonieorkest De Harmonie (hierna genoemd De Harmonie) verwerkt en gebruikt 

persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze 

“Verklaring gebruik persoonsgegevens” geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door De Harmonie.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en het 

instrument dat je bespeelt. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen 

worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of emailadres. Wanneer anderen 

die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s 

worden gezien als persoonsgegevens.  

 

Van wie verwerkt De Harmonie persoonsgegevens?  

De Harmonie verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 

hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn de gegevens van:  

 De leden, dirigent, remplaçanten en "Vrienden van De Harmonie" die bij De Harmonie 

bekend zijn  

 Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap De Harmonie, of ooit lid zijn geweest  

 Publiek dat kaartjes reserveert via een e-mail  

 Solisten 

 Mensen die aan een bedrijf, instelling of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie 

meehebben, willen krijgen of hebben gehad (Bv. contactpersonen van repetitie- of 

concertlocaties, van orkesten of koren waarmee we hebben samengewerkt enz.)  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Het bestuur en met name het secretariaat en de penningmeester van De Harmonie verwerkt en 

bewaakt de persoonsgegevens.  

 

Welke persoonsgegevens verwerkt De Harmonie? 

Van (oud)spelers: Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, instrument, foto’s en ander 

beeldmateriaal. 

Van andere genoemde relaties: Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres. 

 

Waarvoor verwerkt De Harmonie persoonsgegevens en hoe lang blijven zij bewaard?  

A. Van (oud)spelers en Vrienden: 

 Informatie over het lopende project 

 Uitnodiging voor nieuwe projecten 

 Informatie over concerten van andere ensembles 

 Als andere orkesten op zoek zijn naar bepaalde instrumentalisten, zullen wij de ons bekende 

gegevens doorsturen, tenzij je hebt aangegeven daar bezwaar tegen te hebben. 

 Alle contactgegevens worden opgenomen in de spelerslijst die wordt gedeeld met de andere 

spelers van een project, tenzij je hebt aangegeven dat die gegevens geheim zijn 

 Naam en instrument worden genoemd in het programmaboekje 



 
 

 Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen worden gebruikt op de website, in het 

programmaboekje en soortgelijke (sociale) media, uitsluitend om De Harmonie te promoten. 

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na beëindiging van je lidmaatschap bewaard in 

ons archief (secretariaat). Met deze informatie is het mogelijk oud-leden te informeren over 

bijvoorbeeld een jubileum, concert of andere bijzondere activiteit van het orkest. Voor het bewaren 

van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Foto’s en ander beeldmateriaal 

worden max. 10 jaar bewaard. 

Indien je contactgegevens wijzigen kan je dat doorgeven aan secretarisharmonie@gmail.com; de 

oude gegevens worden dan vernietigd.   

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik voor een van deze doelen, dan kun je dit aangeven door een 

bericht te sturen aan de secretaris: secretarisharmonie@gmail.com .  

 

B. Van publiek: 

 Voor het verwerken van de reserveringen 

Deze gegevens blijven bewaard tot 1 maand na het laatste concert van het project. 

 

C. Van solisten: 

 Informatie over het lopende project 

 Uitnodiging voor nieuwe projecten 

 Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen worden gebruikt op de website, in het 

programmaboekje en soortgelijke (sociale) media, uitsluitend om De Harmonie te promoten. 

Contactgegevens worden bewaard in ons archief (secretariaat). Foto’s en ander beeldmateriaal 

worden max. 10 jaar bewaard. 

Indien je contactgegevens wijzigen kan je dat doorgeven aan secretarisharmonie@gmail.com; de 

oude gegevens worden dan vernietigd.   

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik voor een van deze doelen, dan kun je dit aangeven door een 

bericht te sturen aan de secretaris: secretarisharmonie@gmail.com .  

 

D. Van andere genoemde relaties: 

 Voor het onderhouden van de zakelijke relatie voor het lopende project en komende 

projecten. 

 

Alle gegevens worden voor dit doel bewaard zolang De Harmonie blijft bestaan. Indien een 

contactpersoon wijzigt, of de gegevens van een contactpersoon wijzigen, worden de oude gegevens 

vernietigd.   

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u dat aangeven door een bericht te sturen aan 

de secretaris: secretarisharmonie@gmail.com .  

 

Verwerkt De Harmonie ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Er worden geen bijzondere 

persoonsgegevens verwerkt.  
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Hoe gaat De Harmonie met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn vastgelegd.  

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

De secretaris stelt per project wordt er een spelerslijst op en stuurt die aan de spelers van dat project 

(tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van 

onderlinge afspraken. Het secretariaat bewaakt deze gegevens en past ze wanneer nodig aan. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Harmonie gebonden aan de daarvoor geldende wet- 

en regelgeving.  

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Harmonie kun je terecht 

bij het bestuur van het orkest.  

 

Wijzigingen privacybeleid  

De Harmonie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De 

(oud)leden zullen hiervoor geïnformeerd worden. 


