
Bijlage: Privacy statement m.b.t. de Website 
Harmonie Concordia Ginneken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per 
contactformulier) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Persoonlijke informatie leden t.b.v. de website 
Voor leden die toegang willen tot het ledengedeelte van de website wordt  

• de gebruikersnaam,  
• de volledige naam en 
• email adres 

opgeslagen, zoals u die bij aanmelden hebt opgegeven.  

Om u de juiste informatie binnen het ledengedeelte te kunnen aanbieden worden ook extra 
gegevens opgeslagen: 

• welk instrument u bespeelt  
• in welk orkest u speelt.  
• lidmaatschap van bestuur of een commissie. 

Ook het ledenwachtwoord wordt  opgeslagen maar we kunnen niet zien wat het door u gekozen 
wachtwoord was. Wanneer u het vergeet kunnen we het opnieuw instellen, maar we kunnen niet 
zien wat het door u gekozen wachtwoord was.  

Van leden met beheerdersrechten voor de website wordt bijgehouden wanneer zij gegevens op de 
website aanpassen.  

Mediabestanden 
Op de website worden foto’s en video’s gepubliceerd van activiteiten die plaatsvinden bij of via 
Harmonie Concordia Ginneken. Het kan zijn dat jijzelf of een minderjarige op één van deze foto’s 
zichtbaar is. Mocht u daartegen bezwaar hebben, dan kun u een aanvraag doen tot verwijderen van 
deze mediabestanden. Voor de minderjarige kan de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor bezwaar 
maken. 

Naast de website van Harmonie Concordia Ginneken is er ook een Facebookpagina en een 
Twitteraccount. Ook via deze media kunnen foto’s en video’s gepubliceerd worden. Hierbij geldt 
hetzelfde als hierboven beschreven voor de website. 

Het bezwaar maken tegen de mediabestanden kan via info@concordiaginneken.nl. 

Overige 
De website maakt geen gebruik van een 'cookie'.  

Bij elk downloadverzoek voor een pagina (of andere gegevensbron) slaan we het IP adres en tijdstip 
van het verzoek op. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw ledenaccount. 
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