
 

Privacyverklaring en cookies 
Dit is de privacyverklaring van de politieke jongerenorganisatie Jonge Democraten, 
gevestigd aan de Lange Houtstraat 11, 2511 CN te Den Haag en ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40411132. Het doel van 
deze verklaring is het streven te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens. In deze verklaring bevindt zich uitleg met betrekking tot gegevens die 
de Jonge Democraten verzamelen van haar leden.  

De Jonge Democraten hechten veel waarde aan de privacy van haar leden, donateurs en 
websitebezoekers. Dat betekent dat wij op een zorgvuldige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. In deze privacy- en cookieverklaring leest u hoe we dat doen. 
De Jonge Democraten verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden 
dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij hier van tevoren 
toestemming voor is gegeven. 

De Jonge Democraten zijn zich ervan bewust dat wij met bijzondere persoonsgegevens 
omgaan. Laat het ons weten als je een vraag of een tip hebt, of als je je zorgen maakt over 
bepaalde verwerkingen. 

De Jonge Democraten hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is 
Domenico Essoussi. U kunt contact met hem opnemen via fg@jongedemocraten.nl. 

  

Artikel 1. Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden 
1. Lidmaatschap 

Wanneer u lid wilt worden van de Jonge Democraten, dan verwerken wij: uw voor- en 
achternaam, geboortedatum, lidmaatschap van de Jonge Democraten, lidmaatschap van 
D66, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze 
gegevens zijn nodig om bij te houden wie lid is, om bij te houden bij welke afdeling een lid 
hoort, om contact op te nemen met betrekking tot verenigingsaangelegenheden, om een lid 
uit te nodigen voor activiteiten, om contributie te innen, en om toegang tot ict-systemen te 
verschaffen. De landelijk secretaris en vice-secretaris hebben toegang tot de administratie 
en dus tot de ledengegevens. Beide ondertekenen aan het begin van de bestuurstermijn een 
geheimhoudingsverklaring ledengegevens. In iedere afdeling hebben de afdelingssecretaris 
en vice-afdelingssecretaris toegang tot de administratie. Dit staat gespecificeerd in artikel 3. 

2. Donatie 

Wanneer u een eenmalige donatie doet aan de Jonge Democraten, dan worden verwerkt: 
uw voor- en achternaam en e-mailadres. Bij een donatie via machtiging vragen wij u ook om 
uw bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig om geld te innen, om eventueel 
terugbetalingen te doen, en om donaties te administreren ten behoeve van onze financiële 
transparantie. 

3. Webshop 

Wanneer u een artikel bestelt in de webshop van de Jonge Democraten, dan worden 
verwerkt: uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer. 
Deze gegevens zijn nodig om gekochte artikelen te verzenden, om contact op te nemen 
over de aankoop, om geld te innen en om eventueel terugbetalingen te doen. 



 

4. Evenementen 

Wanneer u wilt deelnemen aan een evenement van de Jonge Democraten, dan worden 
verwerkt: uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn 
nodig om bij te houden wie zich heeft aangemeld voor een activiteit en om contact op te 
nemen over de activiteit. Voor sommige evenementen, indien relevant, vragen wij om uw 
geboortedatum, geslacht, adresgegevens, afdeling en dieetwensen. Deze gegevens zijn 
nodig om het organiseren van het evenement te stroomlijnen en te voldoen aan de wensen 
van leden. Ook vragen wij soms om gegevens van contactpersonen die door ons benaderd 
kunnen worden in geval van nood, waaronder diens of dier voor- en achternaam, 
telefoonnummer en relatie tot de deelnemer. Deze gegevens zijn nodig om de veiligheid van 
de deelnemer te waarborgen. Indien voor deelname aan het evenement een betaling moet 
worden gedaan, dan worden verwerkt: betaalgegevens, IP-adres en de naam van het 
gebruikte internetbrowser. Deze gegevens zijn nodig om geld te innen en om eventueel 
terugbetalingen te doen. Tot slot worden, mits hiervoor vooraf toestemming is gegeven door 
de deelnemer, foto’s van de deelnemer verwerkt voor promotiedoeleinden. 

5. Nieuwsbrief 

De Jonge Democraten informeren u over verenigingszaken door middel van nieuwsbrieven. 
Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van de Jonge Democraten, dan wordt 
verwerkt: uw e-mailadres.  Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde 
afmelden door op de hiertoe bestemde koppeling te klikken onderaan elke nieuwsbrief. 

  

Artikel 2. Bewaartermijnen 
De Jonge Democraten bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 
eerder vastgestelde verwerkingsdoeleinden. 

Categorie Termijn 

Lidmaatschap De duur van het lidmaatschap en tot een 
maand na afsluiting van het boekjaar 
waarin iemand zich heeft uitgeschreven 

Donatie Tot vijf jaren na de donatie 

Webshop Tot een maand na het sluiten van het 
boekjaar waarin de aankoop is gedaan 

Evenementen Tot een maand na het sluiten van het 
boekjaar waarin het evenement heeft 
plaatsgevonden. Gegevens van 
contactpersonen in geval van nood worden 
binnen twee weken na het plaatsvinden van 
het evenement verwijderd. Foto’s zullen 
worden bewaard totdat de betrokkene 
toestemming intrekt, mits hier vooraf 
actieve toestemming voor is gegeven. 



 

Nieuwsbrief E-mailadressen in de mailinglijst worden 
bewaard totdat de betrokkene toestemming 
intrekt of zich uitschrijft als lid. 

  

Artikel 3. Afdelingen 
Iedere afdelingssecretaris en vice-afdelingssecretaris ondertekent een 
geheimhoudingsverklaring ledengegevens en verklaart vanuit zijn of haar functie inzage te 
hebben in de ledenadministratie van de Jonge Democraten, of in elk geval een deel 
daarvan. De betrokkene erkent hiermee de plicht op zich te nemen om altijd zorgvuldig om 
te gaan met de ledengegevens waar hij of zij toegang tot heeft, en zorg zal dragen dat deze 
persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden. De (vice)secretaris verklaart de 
ledengegevens enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de secretariële taken.  

 

Artikel 4. Toestemming 
De grondslagen voor het verwerken van de in artikel 1 genoemde persoonsgegevens zijn 
telkens toestemming. Toekomstige leden geven toestemming bij hun inschrijving als lid. 

 

Artikel 5. Informatiebeveiliging 
De Jonge Democraten hebben passende organisatorische en technische maatregelen 
getroffen om verwerkte persoonsgegevens te beveiligen, zodat de beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijven. 

  

Artikel 6. Uw rechten 
U kunt inzage krijgen in de gegevens die de Jonge Democraten van u bewaren door een 
inzageverzoek te sturen naar privacy@jongedemocraten.nl. Om er zeker van te zijn dat de 
indiener van het verzoek dezelfde persoon is als de persoon op wie het verzoek betrekking 
heeft, controleren wij of het gebruikte e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres dat bij 
ons bekend is. Wanneer wij twijfelen aan de integriteit van uw verzoek, dan kunnen wij u 
vragen om een digitale kopie van uw identiteitsbewijs waarop 1) uw pasfoto en BSN-
nummer zijn afgeschermd en 2) een watermerk is geplaatst. Voor het maken van een veilige 
kopie van uw identiteitsbewijs kunt u gebruikmaken van de mobiele applicatie “KopieID” van 
de Rijksoverheid. 

Wanneer wij gegevens van u verwerken, dan kunt u ons met redelijke tussenpozen 
verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. De 
Jonge Democraten zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgevens, indien u van mening bent dat de Jonge Democraten niet op passende 
wijze omgaan met uw gegevens. Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-
uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 



 

Artikel 7. Meldplicht datalek 
De Jonge Democraten hebben meldplicht als sprake is van een datalek. De Jonge 
Democraten doen indien de omvang erom vraagt melding van een lek bij de betrokkenen en 
eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit alles in samenspraak met de 
Functionaris Gegevensbescherming.  

 

Artikel 8. Cookies 
De Jonge Democraten maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig, klein computerbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd 
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. 

Onze website, www.jongedemocraten.nl, plaatst geen third-party cookies. Wel plaatst de 
website een analytische cookies door middel van software genaamd Piwik. Deze software is 
lokaal gehost en deelt dus geen informatie met derden. Door middel van deze cookie krijgen 
wij meer inzicht in het gebruik van onze website door bezoekers. 

  

Vragen 
Indien u een vraag heeft over het privacybeleid van de Jonge Democraten, dan kunt u 
contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@jongedemocraten.nl. 

  

Wijzigingen 
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2020 

 


