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Privacyverklaring jeugdharmonie NUEVO te Koog aan de Zaan 
 
Jeugdharmonie NUEVO is opgericht in oktober 2000. Begonnen als jeugdharmonie en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig 
harmonieorkest. Vanaf de oprichting staat het orkest onder de bezielende leiding van onze dirigente, Betty Bakker. Zij doet dit met 
veel enthousiasme en weet de leden nog altijd te motiveren en te inspireren om te spelen in het orkest. Jeugdharmonie NUEVO is 
een uniek orkest. Anders dan bij veel andere muziekverenigingen hebben wij geen apart opleidingsorkest voor jeugd en leerlingen. 
Zodra je een instrument kunt bespelen speel je direct mee in het ‘grote’ orkest. De leden van het orkest zijn een hechte groep. 
Natuurlijk komen er leden bij en gaan er weer weg, maar vaak komen oud leden toch weer terug. Dat zegt wat ons betreft genoeg! 
 
Toepasselijkheid  
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:  

a) de door leden en/of hun wettelijke vertegenwoordiger verstrekte persoonlijke gegevens. 
b) adresgegevens van donateurs. 

  
Verwerking van uw gegevens  
Conform het vrijstellingsbesluit, artikel 4, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verzamelen wij persoonsgegevens:  

a) Naam, Voorletters, Tussenvoegsels, Adres, Postcode, Plaats, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, Emailadres, 
Geslacht, Geboortedatum, en Bankrekeningnummer;  

b) een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a. 
 
Het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens gebeurt wanneer u zich inschrijft als lid. Deze gegevens worden niet aan 
derden verstrekt voor commerciële doeleinden.   
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen  
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt 
uw wijzigingen doorgeven aan de secretaris van Jeugdharmonie NUEVO. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte 
gehouden wilt worden van onze activiteiten. Jeugdharmonie NUEVO is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij 
u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, 
voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarbij het BSN nummer afgeschermd 
is, gericht aan de secretaris van Jeugdharmonie NUEVO. Zie contactgegevens. 
 
E-mail  
Wanneer u voor de ontvangst van nieuws uw e-mailadres aan Jeugdharmonie NUEVO hebt verstrekt, wordt u per e-mail 
geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van nieuws. Jeugdharmonie NUEVO maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven 
geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend.   
 
Afmelden e-mail nieuwsbrieven, bladen of activiteiten  
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de secretaris, zie contactgegevens. 
 
Contact met leden en donateurs  
Jeugdharmonie NUEVO informeert haar (gast)leden per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.   
 
Bezoek aan onze website  
Jeugdharmonie NUEVO gebruikt op haar website www.harmonienuevo.nl cookies. Dit heeft zijn oorsprong in het gebruik van 
Joomla! als CMS-systeem. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. 
 
Beveiliging Jeugdharmonie 
NUEVO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke 
vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor (bestuurs-) 
leden die daar vanuit hun functie en/of taak toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.  
 
Vragen over privacy beleid  
Jeugdharmonie NUEVO houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Essentiele? Wijzingen in het privacy beleid zullen worden 
gedeeld met de leden van Jeugdharmonie NUEVO. Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. dit beleid kunt u contact opnemen 
met onze functionaris voor gegevensbescherming, alias secretaris. Zie hiervoor de contactgegevens. 
 
Contactgegevens 
Secretaris Jeugdharmonie NUEVO 
Diepenbroekstraat 15, 1507 KG Zaandam 
 

075 - 6702860 
secretaris@harmonienuevo.nl 
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