PRIVACYBELEID.
Politieke groepering gob verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag
duidelijk en transparant informeren. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 die in alle landen van de Europese
Unie geldt.
Politieke groepering gob hecht veel waarde aan de bescherming van
persoonsgegevens. We doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In dit document geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over het verzamelen
en het verwerken van persoonsgegevens door politieke groepering gob.
1) Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je voornaam, naam, adres,
postcode, woonplaats, email-adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van)
deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zijn voor politieke groepering gob toereikend gelet op de
doeleinden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan.
2) Foto’s en video opnames
Ook foto’s en video opnames kunnen in sommige gevallen worden gezien als
persoonsgegevens.
Bij activiteiten van politieke groepering gob kunnen foto’s en video opnames worden
gemaakt.
Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt in de vorm van zogenaamde sfeeropnames
om een activiteit of evenement in beeld te brengen en niet met het doel om de privacy
van personen te beschadigen of te schenden.
Maar als dit beeldmateriaal eventueel gebruikt wordt voor nieuwsbrief, sociale media en
website en indien je op een van deze beelden voorkomt en publicatie niet op prijs stelt,
zal de wens van je zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

3) Aanmeldformulier.
Indien je lid wil worden van politieke groepering gob zal een inschrijfformulier moeten
worden ingevuld.
Bij de aanmelding vraagt politieke groepering gob toestemming van je om de
persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.
Het aanmeldformulier zal tevens verwijzen naar dit privacy beleid, dat gepubliceerd is op
www.gob-online.nl

4) Van wie verwerkt politieke groepering gob persoonsgegevens?
Politieke groepering gob verwerkt gegevens van personen die betalend lid zijn van
politieke groepering gob, ereleden, donateurs en andere personen die op enigerlei
andere wijze een relatie hebben of hebben gehad.
5) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van politieke groepering gob is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. De secretaris en de penningmeester van de politieke groepering
gob verwerken de persoonsgegevens in hun privé computer.
6) Waarvoor verwerkt politieke groepering gob persoonsgegevens?
Politieke groepering gob gebruikt je persoonsgegevens voor:
a) het functioneren van de groepering in algemene zin;
b) de ledenadministratie;
c) de financiële administratie;
d) het uitnodigen voor vergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten,
ledenraadplegingen;
e) de (permanente) verkiezingscampagne
f) verenigingsactiviteiten;
g) (digitale)communicatiedoeleinden. Bijvoorbeeld van de (steun)fractie;
h) het verstrekken en opvragen van informatie;

trainingen,

7) Verwerkt politieke groepering gob ook bijzondere persoonsgegevens?
Politieke groepering gob verwerkt GÉÉN bijzondere persoonsgegevens, behalve
de gegevens die iets zeggen over je politieke voorkeur en de in de Kieswet
voorgeschreven gegevens bij de verkiezingen van de gemeenteraad.
8) Hoe gaat politieke groepering gob met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is
voor normaal gebruik binnen de ledenadministratie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Vanuit
historisch perspectief is deze bewaartermijn na beëindiging van het lidmaatschap langer.
Indien de secretaris en de penningmeester van de vereniging hun bestuursfuncties
neerleggen, zijn zij verplicht de persoonsgegevens waarover zij beschikken over te
dragen aan hun opvolger. De gegevens op hun privé computer moeten per omgaande
verwijderd worden.
Politieke groepering gob verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden.
9) Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) die
persoonsgegevens van ons verwerken worden de nodige afspraken gemaakt om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU
10) Persoonsgegevens over leden met andere leden delen.
Er mag geen persoonsgegevens over leden met andere leden gedeeld worden.
Bij het versturen van een e-mail aan de leden binnen politieke groepering gob is het
zaak dat alle mailadressen worden opgenomen in het veld BCC, dus niet in de velden
“AAN” of “CC”
11) Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt
hiervoor een verzoek richten aan het secretariaat van politieke groepering gob.
We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Voorzitter, partijleider en fractievoorzitter hebben inzicht in de persoonsgegevens.
12) Beveiliging van gegevens.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen de
beschikbare middelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking.
13) Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is politieke groepering gob gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving in het bijzonder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

14) Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door politieke
groepering gob kun je terecht bij het secretariaat van politieke groepering gob
(secretariaat@gob-online.nl).
Komen we er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
15) Datalekken
Een datalek vindt plaats in een situatie waarbij persoonsgegevens in handen vallen van
iemand die deze niet zou mogen hebben. Oorzaak is een beveiligingsprobleem, waarbij
dit zowel menselijk handelen als digitaal kan zijn.
In geval van een datalek moet dat per ommegaande gemeld worden aan het
secretariaat van olitieke groepering gob, die op zijn beurt binnen 72 uur een melding
doorgeeft aan https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De secretaris stelt
tegelijk de voorzitter op de hoogte van het lek.
16) Wijzigingen privacy beleid
Politieke groepering gob behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
dit privacy beleid, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.
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