
Privacybeleid van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage op grond 
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. De persoonsgegevens.

Cecilia Princenhage heeft als muziekvereniging ten behoeve van de administratie gegevens nodig van 
haar leden, de dirigenten en de sponsoren. Het gaat hierbij om namen, adressen, en leeftijden. Maar 
ook e-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers, foto’s en video’s worden gezien als persoonsgege-
vens indien zij - al dan niet in combinaties – zijn te herleiden tot een bepaalde persoon.
Alle huidige (bestuurs-)leden, dirigenten en sponsoren hebben toestemming verleend voor het gebruik 
van hun persoonsgegevens en alle nieuwe (bestuurs-)leden, dirigenten en sponsoren verlenen deze 
toestemming bij aanvang van het lidmaatschap c.q. de overeenkomst. 
Zij hebben verklaard dan wel dienen te verklaren dat Cecilia Princenhage:
-  hun persoonsgegevens mag gebruiken voor de administratie, voor het afgesloten deel van de website 

en voor de interne nieuwsbrieven en Ceciliaflitsen. 
-  beperkte persoonsgegevens, te weten namen en (actie)foto’s en filmpjes, mag gebruiken voor het 

openbare deel van de website en voor programmaboekjes en andere externe wervingsmiddelen. 

(Bestuurs-)leden, dirigenten en sponsoren verklaren tevens dat zij zorgvuldig omgaan met de per-
soonsgegevens waarover zij beschikken. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de persoons-ge-
gevens op het besloten gedeelte van de website. De daar geplaatste e-mailadressen kunnen worden 
gebruikt in mailinglists voor het versturen van informatie naar de leden van de drie orkesten (de 
nieuwsbrieven en Ceciliaflitsen). Eenieder die gebruikt maakt van deze e-mailadressen zorgt ervoor dat 
deze e-mailadressen niet-kenbaar verzonden worden (maar bijv. BCC). Indien per ongeluk persoons-
gegevens openbaar gemaakt worden (datalek), wordt dit meteen gemeld bij de voorzitter, secretaris of 
penningmeester (het dagelijks bestuur). Vanuit het dagelijks bestuur worden de betrokkenen geïnfor-
meerd over het ontstaan van een datalek. 
Dit privacybeleid en een (anonieme) privacyverklaring zijn te vinden op het publieke gedeelte van de 
website.

2. Het beheer van de persoonsgegevens.

Binnen Cecilia Princenhage is het dagelijks bestuur belast met het beheer van de persoonsgegevens. 
Zij dragen zorg voor het recht op inzage van de persoonsgegevens en op het recht op rectificatie en 
aanvulling van de gegevens. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het - op verzoek van de desbetref-
fende personen - verwijderen van persoonsgegevens en/of het aanbrengen van een beperking op het 
gebruik van persoonsgegevens. Gegevens van oud-leden en oud-dirigenten worden uiterlijk twee jaar 
na beëindiging van het lidmaatschap c.q. dienstverband, uit de actieve ledenadministratie verwijderd; 
tenzij deze personen al eerder hebben aangegeven dat hun persoonsgegevens verwijderd dienen te 
worden of juist hebben verklaard dat ze niet verwijderd hoeven te worden. Dit laatste is met name van 
belang voor ereleden die niet meer actief zijn in het orkest. Degenen die bezwaar willen maken tegen 
de verwerking van hun eigen persoonsgegevens kunnen dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij 
de voorzitter, secretaris of penningmeester. 
Zowel de secretaris als de penningmeester heeft een back-up van de bestanden met persoonsgegevens. 
Zij mogen deze bestanden niet verder verspreiden. Daarnaast zijn er de persoonsgegevens die op het 
afgesloten deel van de website zijn geplaatst. Wijziging van deze gegevens geschiedt door tussenkomst 
van de webmaster.


