Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) - ledengegevens
Jonge Democraten
Beschrijving verwerking
Het gaat hier om het registreren van ledengegevens van de Jonge Democraten (JD). Meer specifiek:
Naam, geboortedatum,(politiek voorkeur), banknummer, geslacht, telefoonnummer, mailadres
en adres. Wat dit gevoelig maakt is het feit dat het lidmaatschap van de JD en D66 wordt
geregistreerd, en hieruit een politieke voorkeur blijkt. De ledenadministratie wordt bijgehouden
door de ledenadministratie van D66.

Doeleinden verwerkingen
-

-

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de JD om iemand als lid te identificeren, en deze persoon
daarmee de lidmaatschapsrechten toe te kunnen kennen.
Verder hebben deze gegevens als doel om contact op te nemen met leden over zaken
gerelateerd aan de vereniging (met name het versturen van nieuwsbrieven per mail, het bellen
(of sms’en/whatsappen) van leden om ze uit te nodigen voor activiteiten, het versturen van het
verenigingsblad per mail of post, en het contacteren van specifieke leden over
verenigingsgerelateerde zaken).
Verder worden de gegevens gebruikt voor het versturen van facturen voor de ledencontributie
en het innen daarvan.
De adresgegevens worden eveneens gebruikt om te bepalen bij welke afdeling (regio, en orgaan
van de JD) een lid hoort. Op basis van dit onderscheid krijgen mensen nieuwsbrieven voor deze
specifieke afdeling, en krijgen zij rechten bij de afdeling. Ook worden de gegevens van de leden
die bij een afdeling horen gedeeld met de afdelingssecretaris en vice-secretaris.

Noodzaak en evenredigheid van de verwerkingen
-

-

-

De verwerkingen die plaatsvinden zijn allemaal in lijn met hetgeen noodzakelijk en gebruikelijk
is voor het functioneren van een vereniging met leden. Het opslaan van het bijzondere
persoonsgegeven over leden (namelijk de steun voor de Jonge Democraten) is onlosmakelijk
verbonden van het bijhouden van het lidmaatschap van de vereniging de Jonge Democraten.
Het lidmaatschap van D66 moet worden opgeslagen omdat dit direct verband houdt met de
hoogte van de contributie, gelet op het combilidmaatschap. Dit is bovendien erg beperkte
aanvullende informatie naast het lidmaatschap van de Jonge Democraten. De twee organisaties
zijn ideologisch zeer nauw verbonden en zijn ook officieel, publiek aan elkaar gelieerd. Beide
feiten gaan dus eigenlijk over hetzelfde bijzondere persoonsgegeven, namelijk de politieke
voorkeur.
Het gaat in beiden gevallen om gegevens die iemand vrijwillig deelt met de Jonge Democraten
door lid te worden en deze expliciet zelf in te vullen.

Risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen
-

-

-

De Jonge Democraten gebruiken de ledengegevens voor bovengenoemde doeleinden, die
uiteindelijk allemaal te maken hebben met het functioneren van de vereniging. Hierbij worden
deze gegevens niet gebruikt om een afweging te maken over waarop iemand recht heeft
behoudens: de leeftijdsgegevens die worden gebruikt om te bepalen of iemand volgens de
Statuten de maximale leeftijd is gepasseerd en niet langer lid kan zijn en de gegevens of iemand
heeft betaald om te kijken of iemand lidmaatschapsrechten kan uitoefenen.
Het lidmaatschap van de Jonge Democraten wordt in het huidige klimaat over het algemeen niet
gezien als een negatieve zaak, waaraan negatieve consequenties verbonden kunnen zijn.
Uiteraard zal dit in individuele gevallen anders kunnen liggen in verband met politieke
gevoeligheden. Het lidmaatschap zou in de weg kunnen staan van iemands baankansen, of
persoonlijke problemen op kunnen leveren met andersdenkenden
Het is denkbaar dat in het geval van een ander politiek systeem, deze gegevens gebruikt worden
om mensen met progressief-liberale denkbeelden te identificeren en misbruik te maken van
deze informatie.

Veiligheidsmaatregelen
-

-

-

-

Om te voorkomen dat gegevens in de verkeerde handen vallen worden de ledengegevens met zo
min mogelijk mensen gedeeld. Zo krijgen binnen het landelijk bestuur enkel de Secretaris en
Vice-Secretaris toegang tot deze gegevens. Ook bij afdelingen krijgt enkel de Secretaris toegang.
Verder heeft ook enkel het ICT-team toegang, waarbij voor lidmaatschap een inschatting wordt
gemaakt of iemand vertrouwelijk om kan gaan met de gegevens. Alle mensen binnen de Jonge
Democraten die toegang hebben tot ledenlijsten van landelijk, of van hun afdeling, zullen een
geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.
Verder heeft D66 toegang omdat zij de ledenadministratie doen en omdat zij toegang nodig
hebben voor combileden. Met D66 is er een verwerkersovereenkomst waarin wederzijds de
verplichting is aangegaan zorgvuldig met gegevens om te gaan. Ook is er een meldplicht
afgesproken, waarbij de JD van datalekken bij D66 (of gegevensverwerkers die zij gebruiken) zo
snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld
Enkel in heel uitzonderlijke gevallen worden gegevens met anderen gedeeld, maar dan gaat het
om zo min mogelijk gegevens, die ook uitsluitend gedeeld worden met mensen met een functie
binnen de vereniging, en alleen via ons beveiligde documentensysteem ‘de Wolk’.
Ledenlijsten worden enkel via beveiligde systemen gedeeld en moeten zo snel mogelijk van
apparaten worden verwijderd.
Ledengegevens worden zo snel mogelijk verwijderd zodat deze niet ver terug te zoeken zijn voor
mensen die niet langer lid zijn.
Er wordt een Functionaris Gegevensbescherming ingesteld die in de gaten houdt of alles zo
veilig mogelijk verloopt.
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