
Privacyverklaring sociale media jeugdharmonie NUEVO te Koog aan de Zaan 

 

NUEVO is actief op de sociale media. Om precies te zijn op: Facebook, Instagram, de eigen 
nieuwsbrief en natuurlijk de website. Het bestuur zal de enige zijn die content kan en mag plaatsen. 
Daar wij jullie privacy respecteren, geven wij onze leden de kans om hun persoonlijke voorkeur aan 
te geven voor de hier onder benoemde persoonsgegevens die we eventueel zouden gebruiken. We 
zullen altijd aangeven met welke actie we bezig zijn en wat voor foto's/video's we daarbij gebruiken 
en bieden daarmee de mogelijkheid om voor een individuele actie jouw voorkeuren aan te passen. 
Nog geen 18? Laat dit formulier dan invullen door je ouders/verzorgers. 

 

Contactgegevens 

secretaris@harmonienuevo.nl 

 

De vraagstukken waar wij graag jouw voorkeur over willen weten 

1. Ik vind het wel/ niet erg indien ik als individu duidelijk herkenbaar ben op de sociale media 
van NUEVO. (dit zal om foto's/video's gaan waar jij als enige of met 2, 3, 4 andere mensen op 
staat) 

2. Ik vind het wel/niet erg als ik te zien ben op een groepsfoto (Dit zal gaan om foto's en 
video's waar een groot deel van het orkest op staat, de herkenbaarheid is hier dus lager dan 
bij punt 1) 

3. Bij overzichtsfoto's zal het gehele orkest op de foto/video staan, de herkenbaarheid is 
daardoor minimaal, je zal waarschijnlijk een klein stipje zijn van het geheel. Het is voor 
mij wel/geen probleem om hier op te staan. 

  

4. Los van de sociale media willen we op de website een "Wie zijn wij" stukje plaatsen 
waarbij we foto's van de sectie plaatsen en het liefst daarbij ook de namen benoemen. Zodat 
mensen die opzoek zijn naar een nieuw orkest zich wellicht eerder bij ons aansluiten, omdat 
ze iemand herkennen van vroeger of een beeld kunnen vormen van wie wij zijn. 

-Ik vind het prima om met naam en als deel van de sectiefoto op de website van 
NUEVO te komen 

-Ik wil enkel op de sectiefoto komen, mijn naam wil ik niet op de website 

-Ik wil niet op de website 

  

5. In de nieuwsbrief willen we ook graag jullie verjaardagen benoemen.  

Dit is voor mij wel/geen problem 

 
 

6. Ook willen we daarin de geboorte van kinderen van onze leden vermelden. 

Dit is voor mij wel/geen probleem 

mailto:secretaris@harmonienuevo.nl


 

Wijzigen van voorkeuren 

Het wijzigen van de aangegeven voorkeuren kan doormiddel van het opnieuw invullen van 
dit document. De nieuwe versie dient vervolgens bij de secretaris te worden ingeleverd of 
kan via de mail worden opgestuurd. Na bevestiging van de secretaris is de wijziging volbracht 

 

Vragen over het beleid 

Bij vragen over het beleid kunt u contact opnemen met de secretaris.  

 

 

Benodigde gegevens 

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 
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