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Privacyverklaring van De Vereniging Sociëteit De Harmonie 

Vastgesteld door het bestuur op 1 juni 2018 
 

De Vereniging Sociëteit De Harmonie (verder aangeduid als ‘de Sociëteit’) verwerkt 

persoonsgegevens.  

 

1. Voor leden 
Deze privacyverklaring geeft leden inzicht in de wijze waarop de Sociëteit met deze 

persoonsgegevens omgaat.  

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Als gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld een woon- of email-adres, voornaam of geboortedatum. Wanneer anderen die 

persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden 

gezien als persoonsgegevens.  

  

Van wie verwerkt de Sociëteit persoonsgegevens?  

De Sociëteit verwerkt persoonsgegevens van leden, van mensen die lid willen worden en van mensen 

die een lidmaatschap hebben gehad.  

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens?  

De secretaris van het bestuur van de Sociëteit verwerkt de persoonsgegevens in de 

ledenadministratie binnen het geautomatiseerde ledenbestand. Alleen deze functionaris mag dit 

bestand aanpassen.  

  

Waarvoor verwerkt de Sociëteit persoonsgegevens?  

Als iemand lid wil worden heeft de Sociëteit de betreffende persoonsgegevens nodig om hem of haar 

op de juiste wijze in te schrijven als lid. Met deze gegevens kan de Sociëteit leden goed van dienst 

zijn. Zo zijn adresgegevens noodzakelijk om contact te onderhouden en te informeren over 

lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook om een vraag te kunnen beantwoorden.  

 

Als besloten gezelligheidsvereniging wil de Sociëteit een plaats van ontmoeting zijn. Onderlinge 

transparantie is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Naam, adres, telefoon, e-mail, foto en 

achtergrondgegevens van alle leden zijn (of, voor zover nog niet het geval, komen) op het besloten 

gedeelte van de website beschikbaar voor elk lid. 

  

Gegevens worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om leden te informeren over een 

nieuwe activiteit van de Sociëteit. Zo stuurt de Sociëteit leden regelmatig berichten, 

nieuwsbrieven, documenten voor ledenvergaderingen e.d. Ook gebruikt de Sociëteit beeldmateriaal 

van activiteiten van de Sociëteit waarop leden afgebeeld zijn, als promotiemateriaal op onder meer 

haar website. 

  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor de Sociëteit persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.  
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Hoe gaan leden met de beschikbare persoonsgegevens om?  

De persoonsgegevens die beschikbaar zijn voor alle leden zijn uitsluitend bedoeld voor onderling 

contact. Het is leden uitdrukkelijk niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te 

gebruiken. 

 

Hoe gaat de Sociëteit met de persoonsgegevens om?  

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de Sociëteit of het doel waarvoor zij zijn vergaard.    

 

Inzage en wijzigen persoonsgegevens 

Een lid heeft het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van de eigen persoonsgegevens. Een 

lid kan zelf wijzigingen in een aantal persoonsgegevens aanbrengen na in te loggen op de site met 

het persoonlijk account.  

  

Hoelang worden deze gegevens bewaard?  

Persoonsgegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie 

zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met 

deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie.  

  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Sociëteit kan men 

terecht bij het bestuur.  

  

Opt-out  

Het is niet mogelijk om een uitzondering te laten maken in de omgang met ledengegevens door de 

Sociëteit. De Sociëteit beschouwt deze omgang als noodzakelijk voor het functioneren van de 

vereniging.  
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2. Voor bezoekers van onze website 
In kaart brengen van websitebezoek 

Op de website van de Sociëteit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-

adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze 

gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Sociëteit 

gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo 

veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

  

Google Analytics 

De Sociëteit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-

adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google 

Analytics aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 

over de Website aan de Sociëteit te kunnen verstrekken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Sociëteit heeft hier geen 

invloed op. 

De Sociëteit heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van de Sociëteit. 

De Sociëteit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

  

Wijzigingen privacybeleid  

De Sociëteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.  

  

Groningen, 1 juni 2018 

 


