PRIVCACYBELEID VAN DE
KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA SCHIJNDEL
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Koninklijke Harmonie St.
Cecilia Schijndel (hierna: onze vereniging) verwerkt van haar (leden, donateurs, deelnemers
of andere geïnteresseerden).
Indien je lid wordt van onze vereniging, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan onze vereniging verstrekt, geef je onze vereniging uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind
je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken
van die rechten.
Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle bezoekers van onze website.
(https://www.st-cecilia-schijndel.nl). Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring,
dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door ons valt binnen de
wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het
laatst bijgewerkt op 19 september 2018.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Schijndel, secretariaat: Steeg 9 E, 5482 WN, Schijndel
e-mail: secretariaat@st-cecilia-schijndel.nl, KvK nummer: 40216486.
De Functionaris Gegevensbescherming is de secretaris van onze vereniging en is bereikbaar
via de hierboven vermelde gegevens.

Welke gegevens verwerkt onze vereniging en voor welk doel

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je lid en/of donateur en/of sponsor en/of
leverancier bent en je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld door het
invullen van een contactformulier of inschrijfformulier. Bij het invullen van het formulier wordt
minimaal jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen
nemen, maar worden ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van
bepaalde zaken die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen
voor een termijn zolang de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende
persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van financiële zaken. In het kader
van jouw lidmaatschap en/of donateurschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
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•
•
•
•

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
adresgegevens en eventueel postadres;
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals
bijvoorbeeld social media accounts, lid van orkest(en), instrumenten (eigendom of in
bruikleen), muziekles, muziekdiploma’s, enz.

Onze vereniging verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

•

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden onder andere gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden
voor repetities en concerten, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten van onze vereniging en tal
van andere zaken die verband houden met onze vereniging;
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het
lidmaatschapsgeld, cursussen, bestellingen, enz. af te wikkelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft ook leden die jonger zijn dan 16 jaar. Voor deze leden vragen wij
uitdrukkelijk toestemming voor het registreren van de persoonsgegevens. Voor wat betreft
de website hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via: secretariaat@st-cecilia-schijndel.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

E-mail berichtgeving

Onze vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met
informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap
van onze vereniging. Afmelding voor deze e-mail nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de
afmeldlink onderaan de mailing.
Daarnaast gebruiken wij voor de interne informatievoorziening aan onze leden, donateurs en
andere geïnteresseerden van onze vereniging de e-mail faciliteit van ons ledenbeheersysteem
e-captain en/of Mailchimp. Op het moment dat het lidmaatschap eindigt, ontvang je deze
informatie niet meer. De niet-leden kunnen zich afmelden via het secretariaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van ons) tussen zit.

Bewaartermijnen

Uit oogpunt van vastlegging van de historie van onze vereniging worden enkele
persoonsgegevens na het beëindigen van je lidmaatschap naar eigen inzicht bewaard, tenzij
je opdracht geeft aan ons om je persoonsgegevens te verwijderen. Neem voor verwijdering
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van je persoonsgegevens contact op met het secretariaat van onze vereniging. Aansluitend
vernietigen wij de persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan
onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft onze vereniging passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Hiermee wordt alle data die van en naar
onze website komt, versleuteld tot een onleesbare code, zodat niemand anders dan de zender
en de ontvanger die data kan lezen. Deze beveiliging is herkenbaar aan de url die begint met
het groene slotje en https.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend delen met derden als
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven
die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst zoals het verzorgen
van de facturatie of webhosting. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van onze vereniging
handelen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt onze vereniging dus gebruik van
diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met verwerkers hebben wij een
verwerkers-overeenkomst en zij voldoen aan de AVG wetgeving. Hieronder volgen de
verwerkers.

E-captain

E-captain is ons ledenbeheersysteem. In dit systeem houden wij de complete administratie
bij van de bij ons aangesloten leden en oud-leden. Tevens houden wij hier ook de
persoonsgegevens bij van onze donateurs, sponsoren en belangrijke leveranciers. Een deel
van de e-mailnieuwsbrieven verzenden wij via E-captain. De gegevens zijn opgeslagen op
de servers van Dispi, zijnde de maker en verkoper van de E-captain software.

Mailchimp

Een ander deel van de e-mail nieuwsbrieven, met informatie over onze vereniging en onder
andere concerten, worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je via onze
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website hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en je hebt dit bevestigd via een ontvangen email met een dubbele opt-in, dan worden jouw persoonsgegevens, die je daarvoor hebt
ingevuld, opgeslagen op de servers van Mailchimp. Dat kan overal in de wereld zijn, daar
waar zij servers hebben staan. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jezelf af te melden
voor de nieuwsbrief.

KNMO

De KNMO is de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Als muziekvereniging zijn wij
aangesloten bij de KNMO en zijn de gegevens van onze leden bij hen bekend. Het is de taak
van deze overkoepelende organisatie om te registreren en bij te houden wie er lid is bij
welke vereniging en voor deze verenigingen met hun leden overkoepelende zaken te
regelen, zoals evenementen, status van muziekverenigingen in Nederland, jubilea, Buma
Stemra afdrachten, etc.

Mollie

Voor betalingen die via onze website verlopen, zoals tickets voor concerten, hebben wij een
overeenkomst met Mollie. Dit bedrijf fungeert als doorgeefluik van de betalingen van de
aangekochte tickets van en naar de bank.

Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

Via het secretariaat van onze vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Onze vereniging zal je verzoek in
behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Wij zijn een
module aan het ontwikkelen die leden in staat gaat stellen om zelf hun gegevens aan te
passen. Een lid is niet in staat zijn of haar gegevens zelf te verwijderen. Daarvoor is het nodig
een verzoek in te dienen bij het secretariaat. Pas nadat een lidmaatschap opgezegd is, kunnen
de persoonsgegevens alleen verwijderd worden door het secretariaat. Daarvoor moet het
voormalige lid een verzoek indienen bij het secretariaat, waarna de persoonsgegevens
meteen verwijderd worden.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop onze vereniging je persoonsgegevens verwerkt
of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door
ons of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de
bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software
gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het
inlogproces.
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Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen
van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart
de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen,
daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie
op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de
informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene
informatievoorziening en kan (zonder voorafgaande toestemming of aankondiging) gewijzigd
worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen: teksten, foto’s, illustraties,
grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht,
merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website
mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform
voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te
verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van
de houder(s) van het eigendomsrecht.

Links naar externe internetwebsites

Deze website bevat links naar andere websites. Informatie op websites waarnaar wordt
gelinkt of verwezen, worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen
verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt
zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak
van onze gebruikers.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte
internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Deze websites kunnen persoonlijke informatie
van je vragen waarop hun eigen privacybeleid van toepassing is. We hebben geen controle
over hun privacybeleid, content of links op hun websites. Wij aanvaarden dienaangaande
geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder
moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar
kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen
evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te
hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk– niet
beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe
bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van
een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond
af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende- en bijzondere schade,
alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot
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en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot
het zich voordoen) van dergelijke schade.
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig
deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van het meest
actuele privacybeleid.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt, kun je
altijd contact met ons opnemen via secretariaat@st-cecilia-schijndel.nl.
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