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Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers/wettelijke 

vertegenwoordigers van jeugdleden, 

 
       
Harmonie de Goede Hoop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

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

persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

De Harmonie heeft haar manier van verwerken van persoonsgegevens vastgelegd in het 

Privacy Beleid dat u kunt vinden op onze website www.harmonie-dgh.nl. Daar vindt u ook 

het verwerkingenregister dat als basis dient. 

 

De Harmonie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, nl het uitvoeren van administratieve doeleinden en activiteiten tbv het uitvoeren 

van het lidmaatschap. U moet hierbij denken aan ledenadministratie; mailing over repetities, 

optredens, evenementen;  Superieur ; betaling/factureren van lidmaatschapskosten, lessen; 

ledenlijst tbv Brabantse Bond voor Muziek en gemeente Laarbeek . 

 

Wij vragen daarom uw toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens   

• Naam , Adres en Woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Iban; 

• Geboortedatum; 

• Lidmaatschap gegevens. (lid sinds, instrument, orkest, lessen, muzikale diploma’s ed) 

Daarnaast vragen wij toestemming voor het gebruiken van groepsfoto’s van concerten en 

andere evenementen tbv de Superieur, website, facebook, archief.  

 

Voor het gebruik van individuele foto’s willen wij uw expliciete toestemming. Graag 

hieronder aankruisen: 

o Ja, individuele foto’s van mij mogen gebruikt worden 

o Nee, individuele foto’s van mij mogen niet gebruikt worden. 

 

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens, dan graag hieronder tekenen 

voor akkoord. U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. 

 

Naam:        Handtekening 

Ouder/verzorgende/ 

wettelijke vertegenwoordiger van:  

Datum:  

 

Namens het bestuur van Harmonie De Goede Hoop 

Ronald Meijer, voorzitter 

http://www.harmonie-dgh.nl/

