
 

Aanmeldingsformulier  lidmaatschap Harmonie Sint Gerlachus 

 

 

Roepnaam………………………………………….Voorletters:……………………………………….. 

 

Familienaam:……………………………………………………………………………………………… 

 

Geslacht:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………… 

 

Straat: …………………………………………………………………………….Huisnr:……………. 

 

Postcode: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: 1)……………………………………….2)…………………………………………. 

 

E-mailadres:   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Privacy policy 

Harmonie Sint Gerlachus gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwijst 

daarvoor naar de privacy policy op onze website http://www.gerlachus.nl/ 

http://www.gerlachus.nl/


Geheimhoudingsverklaring  / toestemming gebruik foto’s en video’s voor 

leden/vrijwilligers /medewerkers harmonie Sint Gerlachus. 

Als lid / medewerker/ vrijwilliger van harmonie Sint Gerlachus heb je toegang tot vertrouwelijke 

persoonsgegevens.  Denk daarbij o.a. aan de ledendata die voor jou toegankelijk zijn middels de 

website van de Harmonie en Myorchestra. De harmonie gaat zorgvuldig om met deze data en heeft 

dat vastgelegd in de privacy policy die te vinden is op onze website, http://www.gerlachus.nl/. Door 

ondertekening van deze verklaring bevestig je van de privacy policy kennis genomen te hebben en 

verplicht je je strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van  je 

activiteiten bij Harmonie Sint Gerlachus  bekend wordt en waarvan je weet of kan vermoeden dat 

deze informatie van vertrouwelijke aard is.  

Nadere toegelichting:  

Je mag ledendata niet voor eigen gebruik op je PC / laptop of hard copy opslaan. Je verspreidt data 

van leden (ledenlijst) niet verder via de mail, print of op welke manier dan ook. Je verspreidt geen 

gegevens van de ledenlijst naar mensen buiten deze vereniging. Als een extern iemand gegevens van 

een lid vraagt, vraag je eerst aan het desbetreffende lid of je zijn/haar gegevens mag verspreiden. 

Indien je dit doet zonder zijn/haar toestemming overschrijdt je de privacywet en ben je strafbaar. Je 

slaat telefoonnummers van leden alleen op op een met een wachtwoord of vingerherkenning 

beveiligde telefoon. Meld het  verlies van of inbreuk op je telefoon onmiddellijk aan het bestuur van 

de Harmonie (datalek).  

Bij concerten, repetities en andere harmonieactiviteiten worden er wel eens foto’s gemaakt die de 

harmonie op haar website, facebook of andere (sociale) media publiceert. Door ondertekening van 

dit document geef je de Harmonie toestemming om foto’s / video’s  voor deze  doeleinden te 

gebruiken. 

 

Het bestuur van de harmonie heeft het onderwerp privacy bescherming nader toegelicht.  Je bent 

bekend met het begrip ‘datalek’  en weet hoe te handelen in geval van een datalek. 

 

 

Plaats:  

 

Datum:  

 

Naam (gemachtigde bij leden <16 jaar): 

 

 

Handtekening: 

 

 



AVG (algemene verordening gegevensverwerking). Wat je moet weten. 

Algemeen 

 

De AVG  wetgeving  verplicht verenigingen om zorgvuldig om te gaan met  privacy gevoelige 

informatie van haar leden.  Hoe Harmonie Sint Gerlachus daarmee omgaat is vastgelegd in de privacy 

policy die te vinden is op de website van de harmonie en Myorcestra.   

Als lid / medewerker/ vrijwilliger van harmonie Sint Gerlachus heb je toegang tot vertrouwelijke 

persoonsgegevens.  Denk daarbij o.a. aan de ledendata die voor jou toegankelijk zijn middels de 

website van de Harmonie en Myorchestra. De AVG  schrijft voor dat je zorgvuldig  met die gegevens 

omgaat .  

 

Waaraan moet je je houden. 

 

Hieronder enkele praktische regels waaraan je je moet houden.  

 

 Je houdt je inloggegevens voor de website en Myorcestra voor jezelf.  

 Je slaat ledendata niet op voor eigen gebruik op je PC / laptop of hard copy. 

 Je verspreidt data van leden niet verder via de mail, print of op welke manier dan 

ook. 

 Als een extern iemand gegevens van een lid vraagt, vraag je eerst aan het 

desbetreffende lid of je zijn/haar gegevens mag verspreiden. 

 Je slaat telefoonnummers van leden alleen op op een met een wachtwoord of 

vingerherkenning  beveiligde telefoon. 

 Let op wat je deelt via sociale media (foto’s, video’s  enz.) 

 

Datalek. 

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens van onze vereniging  verloren zijn gegaan of 

in verkeerde handen zijn gekomen.  Denk daarbij aan het verlies van of inbreuk op je telefoon, PC of  

laptop  met daarin gegevens van harmonieleden.  

Bij het vermoeden van een datalek stel  je je in contact met het bestuur en overleg  je samen met het 

bestuur hoe dit kan worden opgelost. 

 


