Privacyverklaring Bevolkingsbelangen Hillegom
Dit is de privacyverklaring van Bevolkingsbelangen Hillegom (hierna: BBH), gevestigd
te Hillegom (Ardealaan 26), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40447742.
Inleidende opmerking
De BBH verwerkt privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens. Leden van de
BBH en bezoekers van de website delen, al dan niet bewust, gegevens met de BBH. De
BBH vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. In deze
privacyverklaring worden enkele begrippen gebruikt. Deze zijn opgenomen in de
begrippenlijst onder aan deze verklaring.
Deze privacyverklaring is opgesteld wegens de inwerkingtreding van de Verordening.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring, uw gegevens bij de BBH of
andere hieronder toegelichte rechten wilt uitoefenen, kunt u zich richten tot de
Secretaris via: michele0511@outlook.com.
Overzicht gegevens
Alle persoonsgegevens van leden zijn toegankelijk voor de Secretaris. In beginsel zijn de
persoonsgegevens enkel toegankelijk voor de Secretaris. Sommige gegevens zijn tevens
toegankelijk voor de Penningmeester. Hieronder volgt een overzicht van de
persoonsgegevens, die bij de BBH bekend zijn. Tevens zijn het doel van het verzamelen
van deze persoonsgegevens en de toegang door andere Bestuursleden dan de Secretaris
genoemd.
Gegeven
Naam
Adres
E-mailadres
Rekeningnummer
Rol in de partij1

Doel
Identificatie
Contact
Contact
Registratie betaling
Vaststellen hoogte contributie

Toegang anders dan Secretaris
Penningmeester
n.v.t.
n.v.t.
Penningmeester
Penningmeester

De grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het uitvoeren van de
overeenkomst (lidmaatschap). Indien nodig kunnen de persoonsgegevens ook worden
gedeeld met andere Bestuursleden dan de Secretaris. Persoonsgegevens zullen nooit,
zonder toestemming van het betreffende lid, worden gedeeld met anderen dan de
bestuursleden van de BBH. Indien er persoonsgegevens met een ander Bestuurslid zijn
gedeeld, zal hij na het gebruiken hiervan de verstrekte persoonsgegevens (doen)
vernietigen.
Bewaren persoonsgegevens
De BBH zal verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren,
behoudens wettelijke verplichtingen. Indien de persoonsgegevens overbodig worden
geacht en er geen wettelijke verplichting op het bewaren van de persoonsgegevens rust,
zullen deze door de Secretaris worden vernietigd.

1. Hierbij een limitatieve opsomming van rollen binnen de partij:
1. Lid
2. Gemeenteraadslid
3. Wethouder

1

De BBH is een politieke partij als bedoeld in art. 1 Wet financiering politieke partijen
(hierna: Wfpp). Derhalve zal de Secretaris persoonsgegevens moeten vastleggen van een
donateur in het geval van een donatie aan de BBH. Deze persoonsgegevens zal de
Secretaris tien jaar in de administratie houden ex art. 20 e.v. Wfpp.
E -mailverkeer
Indien een bestuurslid elektronisch contact opneemt met leden, draagt de Secretaris of
ander bestuurslid er zorg voor, dat er gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde BCCfunctie. Dit zodat de e-mailadressen van andere leden niet zichtbaar zijn voor de
ontvanger.
Cookies
De website van de BBH verzamelt cookies. De cookies die de website verzamelt zijn
enkel technisch noodzakelijke en analytische cookies. Voor dit soort cookies is ex art.
11.7a lid 3 Telecommunicatiewet geen toestemming vereist. De website van de BBH
verzamelt dus geen persoonsgegevens en behoeven derhalve geen nadere toelichting.
Maatregelen beveiliging persoonsgegevens
Geen van de persoonsgegevens van de leden van de BBH worden digitaal bewaard. De
Secretaris voert de ledenadministratie op papier. Dit betekent dat de kans op een
datalek of andere inmenging door derden verwaarloosbaar althans zeer klein moet
worden geacht. De Secretaris neemt de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in
acht. Er worden geen additionele maatregelen genomen om de persoonsgegevens te
beveiligen, nu dit niet benodigd is.
Welke rechten heeft u?
Omdat de BBH persoonsgegevens van leden verzamelt, hebben leden rechten. Zo heeft
een lid (1) het recht inzage te krijgen in de persoongegevens die de BBH van het lid
heeft. Tevens heeft het lid (2) het recht van correctie. Dat houdt in dat indien blijkt dat
de BBH verkeerde persoonsgegevens van een lid heeft, deze moeten worden
gecorrigeerd. De persoonsgegevens van een lid worden (3) gecorrigeerd op verzoek van
het lid of door de BBH, indien hij dat nodig acht. Ook heeft een lid (4) het recht om
vergeten te worden. Als een lid het verzoekt, zal de BBH de persoonsgegevens van het
betreffende lid verwijderen, behoudens de verplichtingen bij wet gesteld. Tevens heeft
een lid (5) het recht om te verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens door de
BBH te beperken. In bepaalde gevallen mag het lid verzoeken om te stoppen met het
verwerken van zijn persoonsgegevens. Het lid kan ook (6) bezwaar maken tegen de
manier waarop zijn persoonsgegevens door de BBH worden verwerkt. Het laatste recht
dat een lid toekomt (7), is om een verzoek te doen zijn gegevens over te dragen naar een
andere instelling. Indien een lid zo’n verzoek doet, zal de BBH er zorg voor dragen dat
zijn gegevens overgedragen worden naar de verzochte instelling(en).
Social media
De BBH maakt gebruik van social media, te weten Facebook en Twitter. De BBH heeft
inzicht in de volgers van de social media accounts, gelijk andere gebruikers van
voorgenoemde social media dat hebben. De BBH houdt geen administratie bij van deze
social media accounts. De BBH verzamelt dus geen persoonlijke gegevens van
gebruikers van sociale media, waardoor dit geen verdere behandeling behoeft.
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Contact via website
Op de website van de BBH is een contactformulier opgenomen. Via dit contactformulier
kan een gebruiker van de website contact opnemen met de fractie van de BBH. De e-mail
die via het contactformulier aan de fractie of wethouder(s) van de BBH is gericht, wordt
ontvangen door de fractie of wethouder(s). Dit betekent dat de gegevens ingevuld in het
contactformulier bekend worden bij de fractie of wethouder(s). De invuller van het
contactformulier is hiervan op de hoogte, hij richt zijn bericht immers tot de fractie.
Tevens is de mogelijkheid het contactformulier anoniem in te vullen. De Secretaris, of
ander Bestuurslid, houdt geen administratie bij van de ontvangen berichten, noch van
de persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier of inhoud van de berichten.
Minderjarigen
Het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen behoeft een aparte regeling.
Een voorwaarde voor het lidmaatschap van de BBH is meerderjarigheid. Dit onderwerp
behoeft derhalve geen verdere behandeling.
Vaststelling en wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is vastgesteld door het Bestuur van de BBH op 4 juni 2018. In
het geval deze privacyverklaring wordt gewijzigd, zal dit via de website van de BBH
worden bekend gemaakt.
Begrippenlijst
Bestuur:
Bestuurslid:
Penningmeester:
Persoonsgegevens:
Secretaris:
Verordening:
Voorzitter:

De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester gezamenlijk
De Voorzitter, de Secretaris of de Penningmeester.
Penningmeester van het bestuur van de BBH
gegevens die direct of indirect terug te herleiden zijn naar een
persoon
Secretaris van het bestuur van de BBH
Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie
Voorzitter van het bestuur van de BBH
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