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Privacy Policy Riethovens Harmonie Corps 
 

Het Riethovens Harmonie Corps hecht veel waarde aan de bescherming van je 

persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Het Riethovens Harmonie Corps houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Als je vragen hebt of contact met ons op wilt nemen kan dit via de 

contactgegevens onder aan dit document.   

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het Riethovens Harmonie Corps verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deel uitmaakt 

van onze vereniging en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder geven wij 

aan welke persoonsgegevens wij verwerken: 

- Voor- en achternaam; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Datum start lidmaatschap 

- Toestemming gebruik persoonsgegevens 

- Toestemming gebruik fotomateriaal 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Bijhouden van onze ledenadministratie; 

- Het versturen van facturen voor de contributie; 

- Het verzenden van onze nieuwsbrief; 

- Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen 

voeren; 

- Informatie verstrekken over verenigingsactiviteiten en relevante nieuwsfeiten; 

- Het verstrekken van informatie over activiteiten van zusterverenigingen; 

- Om goederen bij u af te leveren; 

- Als wij hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons 

lidmaatschap van de muziekbond en verzekeringen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van onze verenigingsactiviteiten en muzieklessen.  

Alle personen die namens het Riethovens Harmonie Corps van je gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
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Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor de gegevens verzameld worden. We bewaren je persoonsgegevens tot maximaal 

7 jaar na beëindiging van je lidmaatschap.  

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het 

Riethovens Harmonie Corps. Daarnaast kun je bij ons een verzoek indienen om je eigen 

persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jezelf of een ander 

door jou genoemde organisatie te sturen (gegevensoverdraging).  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van de je persoonsgegevens sturen naar secretariaatrhc@hotmail.com. We 

kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. Bijvoorbeeld door het vragen van een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze 

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw 

privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je 

hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit 

natuurlijk erg vervelend. We willen je er dan op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Vragen 
Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan 

contact met ons op! 

Dit kan via onze website: www.riethovensharmoniecorps.nl 

 

Of via het secretariaat van de vereniging: 

Marieke Willems – van Gils 

Boekweitstraat 10 

5561 AB  Riethoven 

040-8420431 

secretariaatrhc@hotmail.com 

 

mailto:secretariaatrhc@hotmail.com
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.riethovensharmoniecorps.nl/
mailto:secretariaatrhc@hotmail.com
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Aan het inschrijvingsformulier hebben wij onderstaande vragen toegevoegd.  

 

Gebruik persoonsgegevens 

o Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor 

verenigingsdoeleinden 

o Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor 

verenigingsdoeleinden. 

 

Toestemming gebruik foto’s 

Het Riethovens Harmonie Corps is actief op sociale media en onze eigen website. Via deze 

media, zoals Facebook, proberen we te laten zien wat wij allemaal doen. Een bericht op 

Facebook wordt vaak vergezeld van een leuke foto, maar het is niet vanzelfsprekend dat 

iedereen het op prijs stelt zichzelf of hun kinderen terug te zien op internet. Leden of ouders 

van jeugdleden kunnen hieronder aangeven of foto’s van hem of haar (of van hun kinderen) 

op Facebook, de website van de vereniging, de nieuwsbrief van de vereniging, de 

Houwmouw of in de Eyckelberg mogen verschijnen. Daar houden we dan rekening mee.  

o Ik maak geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale media van het 

Riethovens Harmonie Corps 

o Ik maak wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale media van het 

Riethovens Harmonie Corps.  

 

Toestemming gebruik foto’s door derden 

Wanneer wij een optreden verzorgen bij een zustervereniging, of bijvoorbeeld meedoen aan 

een solistenconcours of muziekwedstrijd, is het aannemelijk dat die organiserende 

vereniging ook actief is op sociale media en foto’s wil plaatsen op internet. Leden of ouders 

van jeugdleden kunnen hieronder aangeven of foto’s van hem of haar (of van hun kinderen) 

tijdens een optreden bij een zustervereniging of solistenconcours of muziekwedstrijd, op 

sociale media van die organiserende vereniging mogen verschijnen. Wij zullen dit dan 

doorgeven aan hun.  

o Ik maak geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale media door derden 

(zustervereniging na optreden of Brabantse Bond van Muziekverenigingen of 

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) van mijn optreden als lid van het 

Riethovens Harmonie Corps 

o Ik maak wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale media door derden 

(zustervereniging na optreden of Brabantse Bond van Muziekverenigingen of 

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) van mijn optreden als lid van het 

Riethovens Harmonie Corps 

 


