Privacyverklaring van Perspectief 21
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming
is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
Perspectief 21 verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en
belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van
donaties, het voeren van een financiële administratie en het voeren van campagne.
Personen die lid zijn of worden van PvdA of GroenLinks en die in de gemeente
Bunnik woonachtig zijn worden daarmee ook als lid van Perspectief 21 geregistreerd.
Zij ontvangen van deze registratie persoonlijk bericht.
Verder verwerkt Perspectief 21 de IP adressen van website bezoekers om er voor te
zorgen dat we de website goed functioneert en om deze te beschermen tegen
kwaadwillenden.

Delen met anderen
We delen jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is vanwege
een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in
onze opdracht (bijvoorbeeld Mailchimp voor beheer van emaillijsten), sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perspectief 21 verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze
websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken
mogelijk:
Leden
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortejaar (geen dag en maand)
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres
Donateurs
• Bankrekeningnummer
• Tenaamstelling van bankrekening

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden
• E-mailadres
• Voor- en achternaam
Website bezoekers
• Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
• IP-adres, wanneer je een bericht achterlaat
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Doordat wij een politieke partij zijn, zijn sommige gegevens die wij verwerken
gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar zouden
kunnen maken. Daarom bewaren we zo weinig mogelijk van dit soort gegevens. Wel
houden wij bij of je lid bent van PvdA of GroenLinks dan wel onafhankelijk P21 lid.
Perspectief 21 heeft niet de intentie andere bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens te verzamelen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Perspectief 21 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om
de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over
nieuws over Perspectief 21 en/of ontwikkelingen binnen onze standpunten. Leden
ontvangen deze nieuwsbrieven standaard, tenzij ze zich ervoor afmelden. Voor nietleden wordt het e-mailadres alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de
lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Functionele en Analytische cookies
Perspectief 21 gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies op haar
website.

Advertentie of tracking cookies
Google en Facebook: De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden
kunnen wij analyseren. Perspectief 21 krijgt uitsluitend op geaggregeerd en

geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google
zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan
derde partijen. Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden
verzameld en gebruikt, zijn de privacy-verklaringen van Facebook en Google van
toepassing. Perspectief 21 heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar perspectief21@gmail.com of per brief aan het bestuur van P21. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van
jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je
pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.
ID bewijzen zullen bij ons niet digitaal worden bewaard.
Perspectief 21 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
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