PRIVACYVERKLARING 2018

VERENIGING POLITIEKE BEWEGING DENK

Privacyerklaring Politieke beweging DENK
Hier vind je de privacy verklaring van Politieke beweging DENK. Hierin wordt omschreven
hoe wij met jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.
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1. Doel van het verzamelen van gegevens
Vereniging Politieke beweging DENK (DENK) verzamelt, verwerkt en beheert jouw
persoonsgegevens zodat een optimaal contact tussen jou en DENK gewaarborgd is. Aan
het verzamelen, verwerken en beheren van jouw persoonsgegevens zijn juridische regels
verbonden. Het is daarom goed dat jij weet wat er met jouw gegevens gedaan wordt.
Hieronder wordt gespecificeerd weergegeven wat DENK met jouw persoonsgegevens doet.
A1) Het versturen van uitnodigingen en informatieve e-mails aan leden, werknemers,
vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Politieke beweging DENK stuurt deze via e-mail
en bij verplichte aankondigingen zoals de Algemene Ledenvergadering via de post indien
er geen e-mailadres beschikbaar is of het betreffende lid geen e-mails wenst te ontvangen.
Hiervoor gebruiken wij de door jouw aangeleverde persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend aangegeven op een lidmaatschapsformulier of vrijwilligersformulier.
A2) Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail aan leden en andere geïnteresseerden.
Hiervoor gebruikt DENK de door jou aangeleverde gegevens, namelijk: voor- en achternaam
en je e-mailadres.
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B1) Contact en inschrijving via formulieren op de website.
Als jij een formulier invult op www.bewegingdenk.nl worden jouw gegevens verzameld via de
website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het beoogd doel namelijk verwerking van
persoons- (en betaal) gegevens voor onder andere lidmaatschap, donaties, vrijwilliger worden,
sprekersverzoeken, inschrijving voor evenementen, vragen en of opmerkingen.
B2) Contact en inschrijving via formulieren op papier.
Indien jij een formulier op papier invult worden jouw gegevens verzameld, verwerkt en
opgenomen in ons databestand. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het beoogd doel
namelijk verwerking van persoons- (en betaal) gegevens voor onder andere lidmaatschap,
donaties, vrijwilliger worden, inschrijving voor evenementen, vragen en of opmerkingen.
C) Web statistieken
De website van Politieke beweging DENK verzamelt geanonimiseerd IP adres gegevens om de
website te verbeteren met betrekking tot de content. Het gaat hierbij om Google-Analytics en
WP Statistics. Verder zijn er geen plug-ins van derden die gebruikersgegevens verzamelen of
schadelijke social media tracking pixels van derden geinstalleerd.

2. Onze verwerkers
De gegevens die Politieke beweging DENK ontvangt en verwerkt worden beheerd door deze
(sub)verwerkers:
D) Lokale afdelingen en entiteiten.
Onder onze lokale afdelingen vallen: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Zaanstad, Deventer,
Amersfoort, Lelystad, Eindhoven, Schiedam, Enschede, Veenendaal, Roermond, Alkmaar en
Verenigd Arnhem. Entiteiten die mogelijk ook gegevens verwerken zijn: DENK Academy, DENK
Ombudsteam, DURF en B.O.K.S.
E1) Mailchimp
De nieuwsbrieven en uitnodigingen worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij
je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam opgeslagen.
Voor e-mails zoals bijvoorbeeld voor de Algemene Ledenvergadering die wij aan leden versturen
worden lidnummer, voor- en achternaam, postcode, adres, woonplaats en telefoonnummer
opgeslagen. Zodoende kan DENK -indien noodzakelijk- leden nabellen en/of indien een correct
e-mailadres uitblijft een papieren uitnodiging nasturen zoals gesteld in de statuten van DENK.
E2) uHost.nl en Elevatedigital.nl
De e-mailboxen van Politieke beweging DENK worden gehost door uHost. Als jij contact opneemt
via de formulieren of via de e-mail, worden die betreffende formulieren en e-mails opgeslagen
op de servers van uHost en deels op de servers van Elevatedigital.
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F) Perfect View
Het lidmaatschapsformulier is automatisch gekoppeld aan Perfect View waarin het ledenbestand
deels verwerkt wordt. In Perfect View worden contactmomenten met leden van DENK
opgeslagen waardoor wij altijd op de hoogte zijn van lopende zaken en andere dingen waarover
leden contact met ons opgenomen hebben.
G) C-tin beveiliging
Onze beveiligingscamera’s worden op onze hoofdlocatie Schiekade 10a in Rotterdam beheerd
door C-tin. Videobeelden zijn alleen opvraagbaar bij calamiteiten en worden ook alleen ingezien
op het moment van verzoek door DENK zelf. Alle videobeelden worden -indien zich geen
calamiteiten hebben voorgedaan- overgeschreven om de twee weken.
Met al onze leveranciers (sub)verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

3. Opslaglocaties en periode van gegevensbewaring
H) Jouw gegevens worden voor bepaalde tijd door Politieke beweging DENK bewaard, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten of op grond van wettelijke regelgeving.
Aangezien je het recht om vergeten te worden hebt, zullen wij daaraan gehoor geven binnen de
gestelde kaders van de AVG.
I) Jouw gegevens worden ook verwerkt en bewaard op de server van DENK, de Tweede Kamer
(fractie DENK) server en respectievelijk de lokale opslag per afdeling en genoemde entiteiten
die vallen onder DENK die enkel toegankelijk zijn voor onze benoemde verwerkers en
verwerkersverantwoordelijken. Documenten zoals Cv’s worden na afwijzing niet langer bewaard
dan 4 weken.

4. Beveiliging
J) De persoonsgegevens die door Politieke beweging DENK of door eerdergenoemde
derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie. Onze laptops en mobiele apparatuur zijn beveiligd met persoonlijke
wachtwoorden. Dit geld ook voor onze e-mailadressen. Het is binnen de vereniging van DENK
niet toegestaan om met andere e-mailadressen dan die van DENK te communiceren met anderen
met betrekking tot DENK. Als je denkt dat je ten onrechte benaderd wordt door een partij die
zich voordoet als DENK of een e-mailadres misbruikt meldt dit dan tijdig via:
ict@bewegingdenk.nl of 06 25 25 66 01.
K) Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website van Politieke beweging DENK privé is. Je herkent
deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Alle andere webadressen gelieerd aan DENK
hebben ook een SSL-certificaat. Mocht je een lek opmerken in een van onze webadressen of
vragen hierover hebben, mail naar: ict@bewegingdenk.nl.
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5. Rechten en Plichten
L) Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Politieke beweging DENK
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te
nemen met Politieke beweging DENK. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
M) Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Politieke beweging DENK. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je
aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
N) Recht op overdracht
Mocht jij -in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst- de gegevens nodig
hebben die bij Politieke beweging DENK opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht.
Hierbij dient Politieke beweging DENK al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
O) Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Politieke beweging DENK vastgelegd zijn? Dan heb je
het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
P) Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Politieke beweging DENK niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze
link.
Q) Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Politieke beweging DENK jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht
bezwaar hiertegen te maken bij DENK. DENK dient dan te stoppen met het gebruik van jouw
persoonsgegevens.
R) Politieke beweging DENK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd
belang, namelijk een politiek belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
S) De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
een goede service vanuit DENK. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd of niet
naar waarheid worden ingevuld kunnen wij minder adequaat of in het geheel niet voldoen aan
de service en informatie- en uitvoeringsplicht die wij graag zouden willen uitvoeren.
T) Politieke beweging DENK houdt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel wanneer Politieke beweging DENK dit gerechtvaardigd acht om te
voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Politieke
beweging DENK te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk
te respecteren.
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Heb jij verder nog vragen over de privacyverklaring?
Neem dan contact op met: secretaris@bewegingdenk.nl
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