Privacy Policy Harmonie De Drie Horens
Harmonie De Drie Horens hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie De Drie Horens houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Harmonie De Drie Horens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Wij adviseren u om deze Privacy Policy goed
door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen
administratie. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie De Drie
Horens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

het aanmaken en beheren van de ledenadministratie;
contributieheffing en het sturen van facturen (lidmaatschapsgelden);
controle op betalingen;
informatieverstrekking via nieuwsbrief/verenigingsmail;
uitnodigingen voor bijeenkomsten;
aanvragen van gemeentelijke subsidies;
jaarlijkse opgave deelnemende leden voor de Buma-rechten;
inschrijvingen concoursen en dergelijke;
het uitvoeren van overige administratieve processen, al dan niet door of
in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en
aan haar verbonden organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie of een extern administratiekantoor;
het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier
lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van verenigingsleden vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummers;
e-mailadres;
geslacht;
geboortedatum;
geboorteplaats;
bankrekeningnummer;
(bruikleen)instrument;
datum aanvang lidmaatschap;
tot welke onderdelen of orkesten van de vereniging het lid behoort.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie De Drie
Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor
de periode gedurende het lidmaatschap en daarna in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van oud-verenigingsleden
Persoonsgegevens van oud-verenigingsleden worden door Harmonie De
Drie Horens verwerkt ten behoeve van archief doeleinden.
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier
lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doeleinden kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van oud-verenigingsleden verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummers;
e-mailadres;
geslacht;
geboortedatum;
data van lidmaatschap.

Persoonsgegevens van oud-verenigingsleden worden door Harmonie De
Drie Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking
gedurende maximaal 40 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

3. Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door Harmonie De Drie Horens
verwerkt ten behoeve van de volgende administratieve doelstelling(en):
•
•

het sturen van sponsorfacturen;
controle op betalingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de gemaakte afspraken
aangaande sponsoring.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van sponsoren vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

eventueel bedrijfsnaam;
voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummers;
e-mailadres.

Persoonsgegevens van sponsoren worden door de Harmonie De Drie
Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor
de periode gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst en daarna
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
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4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers waaronder dirigenten worden door
Harmonie De Drie Horens verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•
•

administratieve doeleinden;
uitvoering geven aan het arbeidscontract.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het arbeidscontract.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van dirigenten vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummers;
e-mailadres;
geslacht;
geboortedatum;
geboorteplaats;
bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens van dirigenten worden door Harmonie De Drie Horens
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst en daarna in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5. Verwerking van persoonsgegevens van concertbezoekers
Persoonsgegevens van concertbezoekers worden door Harmonie De Drie
Horens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•

het toesturen van informatie over het concert;
het toesturen van toegangskaarten voor het concert;
het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de reservering via de website
www.dedriehorens.nl of een externe website.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van concertbezoekers vragen:
•
•
•
•
•
•

voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummers;
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•

e-mailadres.

Persoonsgegevens van concertbezoekers worden door Harmonie De Drie
Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de periode tot het concert tot maximaal 3 maanden na afloop
van het concert.

6. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Harmonie De
Drie Horens verwerkt ten behoeve van het volgende doeleinde:
•

het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de inschrijving via de website
www.dedriehorens.nl.
Voor het bovenstaande doeleinde kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees vragen:
•
•

voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
e-mailadres.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Harmonie De
Drie Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de periode dat men aangemeld is tot maximaal 3 maanden na
afmelding.

7. Verwerking van persoonsgegevens van relaties of leveranciers
Persoonsgegevens van relaties of leveranciers worden door Harmonie De
Drie Horens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•

administratieve doeleinden;
communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie De Drie Horens de
volgende persoonsgegevens van relaties of leveranciers vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedrijfsnaam;
voorletters en/of voornaam / tussenvoegsels / achternaam;
adres;
postcode;
plaats;
land;
telefoonnummers;
e-mailadres;
bankrekeningnummer;
Kamer van Koophandel nummer.
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Persoonsgegevens van relaties of leveranciers worden door Harmonie De
Drie Horens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in
de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

8. Gebruik beeldmateriaal
De vereniging publiceert regelmatig foto’s en video’s op haar website en in
andere media. Hiervoor hebben we een geldige toestemming nodig van alle
leden. Nieuwe leden zal eenmalig toestemming gevraagd worden middels
het aanmeldingsformulier lidmaatschap. Voor leden jonger dan 16 jaar zal
de toestemming gevraagd worden aan een ouder/voogd. De toestemming
kan elk moment worden ingetrokken door een mail te sturen naar het
contactadres aan het einde van dit document.
Voor gebruik van beeldmateriaal hanteren wij het volgende beleid:
•
•
•

wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s;
wij plaatsen geen namen van leden bij foto’s, of indien noodzakelijk
enkel in overleg met betrokkene;
uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in
opdracht van ons wordt gemaakt. Op beeldmateriaal gemaakt en
geplaatst door derden hebben wij geen invloed.

Foto’s en overig beeldmateriaal worden door Harmonie De Drie Horens voor
onbepaalde tijd bewaard en gepubliceerd op internet zoals de website en
social media kanalen van de vereniging.

9. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Wanneer dit het geval is, staat dit hierboven beschreven.
Wij zijn als vereniging lid van de Limburgse Bond voor
Muziekgezelschappen en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en
bepaalde persoonsgegevens van onze spelende leden worden aan deze
instanties verstrekt onder voorwaarden zoals gedocumenteerd in de
algemene voorwaarden van deze koepelorganisaties. Deze voorwaarden
zijn te vinden op hun websites www.lbmblaasmuziek.nl en www.knmo.nl.
Zo zijn wij verplicht gegevens door te geven aan de Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie voor het bepalen van de contributie aan
deze bond en aan Buma/Stemra.
Daarnaast zijn wij verplicht gegevens te verstrekken aan de gemeente
Leudal voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke subsidie.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
•
•

het verzorgen van de omgeving voor onze website;
het verzorgen van de lessen voor onze leerlingen (Myouthic).
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Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

10. Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

11. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger door
middel van ondertekening van het aanmeldingsformulier lidmaatschap.

12. Bewaartermijn
Harmonie De Drie Horens bewaart de persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na de beëindiging van het
lidmaatschap worden de gegevens bewaard voor geschiedkundige/archief
doeleinden tenzij men dit uitdrukkelijk niet wenst. Heeft een lid bezwaar
tegen het opslaan van diens gegevens, dan zullen deze worden verwijderd.

13. Beveiliging
Datalekken treden op als persoonsgegevens in handen vallen van derden
die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is
het gevolg van een (computer)beveiligingsprobleem en moet onmiddellijk
bij de secretaris gemeld worden. Deze informeert het Dagelijks Bestuur
omdat zij de enigen zijn die ook direct toegang hebben tot de gegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•

alle personen die namens Harmonie De Drie Horens van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
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•
•
•
•

we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

Van een datalek zal door de secretaris melding worden gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens
(https://datalekken.autoriteitpersoongegevens.nl).

14. Statistieken
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze
website bijgehouden. Hierbij gaat het om informatie over
bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is algemeen en
niet te herleiden naar individuele bezoekers. Deze informatie is alleen
toegankelijk voor de eigenaar van de website.

15. Links
Onze website bevat links naar andere websites. Harmonie De Drie Horens
is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de
privacy van bezoekers waarborgen en ook niet voor de inhoud van deze
websites.

16. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

17. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij
er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
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18. Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen
heeft neem dan contact met ons op.

19. Contactgegevens
Harmonie De Drie Horens
p/a De Weerd 82
6041 TL Roermond
secretariaath3h@gmail.com

20. Versiebeheer
Versie

Geldig vanaf

Wijzigingen

1.0

november 2020

startdocument
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