
Privacy- en cookiebeleid  

PvdA-GroenLinks 

 
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 
PvdA-GroenLinks Meierijstad verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het beheren 
van ledenadministraties, het ontvangen van donaties en het voeren van de financiële administratie of 
het communiceren met belangstellenden over onze activiteiten.  
Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze website goed functioneert en om 
onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden.  
 
Delen met anderen 
We delen jouw persoonsgegevens niet met derden.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
PvdA-GroenLinks verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken: 
Van website bezoekers 

• Gegevens over jouw activiteiten op onze websites 

• IP-adres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 
telefonisch 

 
Van leden 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 
 

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 maken. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben 
onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren 
waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor 
analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren. 
 
Cookiebeleid 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd 
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. 
 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra 
u klikt op ‘Accepteren’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals 
omschreven in de pop-up en dit Cookiebeleid.  
 



Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw 
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat 
u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw 
dezelfde informatie in te voeren. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor 
geeft. 
Verder gebruiken we Google Analytics voor website statistieken. 
 
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven 
dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw 
internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer 
informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw 
browser. 
 
Op onze site zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen 
promoten (zoals “liken” of delen) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen 
werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel 
van deze code worden cookies geplaatst. De social media knoppen kunnen ook bepaalde gegevens 
opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. 
 
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 bestuur@pvdagroenlinksmeierijstad.nl. 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. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek 
reageren.  
We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Beveiliging 
PvdA-GroenLinks neemt de bescherming van je gegevens serieus en doet er alles aan om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op. 
 
Aanpassen privacy- en cookiebeleid 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 
Meer informatie 
bestuur@pvdagroenlinksmeierijstad.nl. 
 
(Bijgewerkt op 15 januari 2022) 
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