
Privacyverklaring Christelijke MuziekVereniging Harmonie Leek 
 

Inleiding 
Christelijke MuziekVereniging Harmonie Leek (hierna te noemen CMV Harmonie Leek) 
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring 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. CMV Harmonie Leek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
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 Verklaring; 

• 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 CMV Harmonie Leek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
de contactgegevens onder aan dit document. 
 
  



Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 
CMV Harmonie Leek verwerkt persoonsgegevens van leden ten behoeve van de 
volgende doelstellingen: 

• Administratieve doeleinden, te weten het kunnen informeren van de leden over 
activiteiten in de toekomst en aangaande andere relevante informatie; 

• Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, te weten het 
afhandelen van (contributie)betalingen; 

• Het verkrijgen van subsidie voor leden die deelnemen aan lesactiviteiten. 
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV Harmonie Leek de volgende 
persoonsgegevens vragen: 

• Naam/voorletters/tussenvoegsel/roepnaam; 
• Adres; 
• Postcode; 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel); 
• E-mailadres; 
• Geboortedatum; 
• Bankrekeningnummer 
• Instrument; 
• Muziekdiploma’s. 

 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden door CMV Harmonie Leek opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerkingen. 
 
Na beëindiging van een lidmaatschap bewaart CMV Harmonie Leek de 
persoonsgegevens in verband met eventuele toekomstige activiteiten voor ex-leden 
zoals het organiseren van een reünie of jubileumfeest. Indien hiertegen bezwaar bestaat 
dan kan het betreffende lid het secretariaat opdracht geven om de persoonsgegevens te 
verwijderen. 
In dat geval bewaart CMV Harmonie Leek de gegevens gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar zoals 
op grond van de wet is vereist 
  



Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors 
Persoonsgegevens van donateurs en sponsors worden door CMV Harmonie Leek 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

• Administratieve doeleinden 
• Communicatie over de vereniging. 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen donateurschap/sponsor 
overeenkomst; 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV Harmonie Leek de volgende 
persoonsgegevens vragen: 

• Naam; 
• Bedrijfsnaam; 
• Adres; 
• Postcode; 
• Woonplaats; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekeningnummer. 

 
Bewaartermijn 
De betreffende persoonsgegevens worden door CMV Harmonie Leek opgeslagen ten 
behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst 
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 
Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen 
dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 
  



AVG-beleid bij foto’s en video’s 
• Tijdens concerten en andere optredens van CMV Harmonie Leek worden 

regelmatig foto’s en video’s gemaakt van optredens waarop leden van CMV 
Harmonie Leek, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. 
Deze beelden kunnen verschijnen op de website van CMV Harmonie Leek of in 
nieuwsberichten.  
Als hiertegen bezwaren bestaan, dan kan dit via leekharmonie@gmail.com 
kenbaar worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan van de website 
worden verwijderd; 

• Als de leden van CMV Harmonie Leek niet centraal en duidelijk herkenbaar zijn 
afgebeeld op algemene beelden van concerten, optredens en anderszins 
sfeerbeelden of als duidelijk voor de foto is geposeerd dan is deze mogelijkheid 
tot verwijdering niet van toepassing; 

• Wij mogen zonder toestemming een overzichtsfoto bij een nieuwsbericht 
plaatsen. Wij koppelen in principe geen namen aan de foto; 

• Bij gebruik van een foto in een nieuwsbericht met vermelding van namen vragen 
we de betrokkene om toestemming; 

• Als er klachten komen over het gebruik van foto’s of films dan verwijderen wij die 
van de website of uit ons bestand; 

• Als leden zelf foto’s of films willen maken, dan dienen zij zich aan bovenstaande 
regels te houden. 

 
Grondslag voor dit beleid is eigen gerechtvaardigd publicitair belang van CMV Harmonie 
Leek 

 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de 
volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens CMV Harmonie Leek van de gegevens van leden 
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen; 
• We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is; 
• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
  

mailto:leekharmonie@gmail.com


Rechten omtrent gegevens van leden 
Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die 
het bestuur van de leden heeft ontvangen.  
 
Klachten 
Als een lid een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens dan 
kan het lid hierover direct contact opnemen het bestuur. Als lid en bestuur er samen niet 
uit komen dan kan het lid een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Vragen 
Als er naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen zijn, 
neem dan contact op met het bestuur! 
 
Akkoordverklaring 
In het aanmeldformulier c.q. de lidmaatschapsovereenkomt voor nieuwe leden wordt 
voortaan ook verwezen naar deze privacyverklaring. Door ondertekening van de 
lidmaatschapsovereenkomst verklaren leden zich akkoord met het privacybeleid van 
CMV Harmonie Leek 
 
Contactgegevens 
Christelijke Muziekvereniging Harmonie Leek 
Postbus 22 
9350 AA Leek 
0594 518 528 
0651473574 
E-mail: leekharmonie@gmail.com 
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