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Privacyverklaring 

 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese 

Unie. Heusden één maakt zich sterk voor jouw privacy en voelt zich verantwoordelijk voor de juiste 

verwerking ervan. 

Om ons werk te kunnen doen moeten we persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wel wegen we 

bewust af wat we wel en niet opslaan Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze 

gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toeziet hoe er binnen onze organisatie 

wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we dergelijke gegevens bewaren. 

 

Deze privacyverklaring wordt door ons allen onderschreven en is voor het laatst gewijzigd en 

bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 juli 2021. 

Waarom verzamelt en verwerkt Heusden één persoonsgegevens? 

Heusden één verwerkt je persoonsgegevens om de vereniging draaiende te houden, onze doelen te 

bereiken en onze de beweging te laten groeien. 

We verzamelen deze gegevens om te weten wie er precies lid en wie er derhalve stemgerechtigd is 

op onze Algemene ledenvergadering. Om onze politieke doelen te bereiken en om de beweging te 

laten groeien verzamelen wij gegevens. Zo kunnen we de kiezer bereiken met ons verhaal en 

geïnteresseerden actief betrekken bij het werk van Heusden één. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Op basis van je aanmelding en toelating als lid nemen we je NAW-gegevens, e-mailadres en 

telefoonnummer op in onze ledenadministratie, zodat we je je op de juiste manier kunnen 

registreren en informeren. 

Ter controle van je leeftijd vragen we je daarnaast om je geboortedatum. Volgens onze 

statuten/Huishoudelijk reglement mag je pas lid worden van Heusden één als je 16 jaar of ouder 

bent. Indien nodig kunnen we je gegevens gebruiken om contact met je te krijgen als je de 

contributie te laat of niet hebt voldaan.  

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens ontvang je jaarlijks uitnodigingen voor de Algemene 

ledenvergaderingen en onze nieuwsbrieven. 

Een politieke partij is gehouden om een register voor Donaties-Schenkingen bij te houden . Voor de 

registratie van vrijwillige donaties van leden en sympathisanten hebben wij ook de NAW-gegevens 

en e-mail nodig.  

Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we je graag over de doelen, standpunten 

en evenementen van Heusden één. Om je mails te kunnen sturen, vragen we om je naam en e-

mailadres. Je geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. 
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Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld via e-mail, 

social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om te kunnen reageren. Je deelt je gegevens 

vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het gerechtvaardigd belang van Heusden één 

dat wij deze gegevens verwerken om te kunnen reageren. Bij het afhandelen van een vraag, 

opmerking of klacht, vragen we daarom om je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat 

we je kunnen antwoorden. Benader je ons via social media? Dan kan Heusden één ook een reactie 

sturen op berichten en/of privéberichten die je post op onze kanalen. 

Van contactpersonen die bedreigingen uiten of onze social media huisregels overtreden, bewaren wij 

de gegevens, zodat we hier eventueel verdere stappen in kunnen zetten zoals een eventuele 

blokkering of aangifte. 

Foto’s en Video’s 

Soms publiceren wij in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te 

zien zijn 

Ben je aanwezig bij een evenement van Heusden één of maak je specifiek deel uit van de 

gemeenteraads-verkiezingen voor Heusden één? Dan informeren we jou en andere aanwezigen zo 

goed mogelijk als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als je liever niet wilt dat je wordt 

gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kun je dat bij ons 

aangeven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

secretariaat@heusden-een.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Heusden één neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

vertegenwoordiger van Heusden één) tussen zit. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

Het bestuur van Heusden één is primair verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsbescherming. Als functionaris gegevensbescherming binnen Heusden één is de 

penningmeester aangewezen om toezicht te houden hoe er binnen Heusden één wordt omgegaan  
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met persoonsgegevens en of deze gegevens goed beveiligd zijn en of Heusden één hiermee voldoet 

aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Heusden één bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor ze 

zijn verzameld, dan wel de wettelijke bewaartermijn van bepaalde gegevens  waaraan politieke 

partijen gehouden zijn. Derhalve bewaren wij gegevens die verband houden met het lidmaatschap 

en of donaties aan Heusden één voor een periode van 10 jaar. 

Websitebezoek 

Heusden één verwerkt geen persoonsgegevens wanneer je onze website of onze social media 

kanalen bezoekt, behalve als jij die zelf invult op een van de formulieren 

Cookies 

Heusden één gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 

hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in 

te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

YouTube-video’s 

Op de website tonen we soms ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij 

maken we gebruik van de privacy modus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent 

dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen jou kunnen 

identificeren. Als je op een video klikt op www.heusden-een.nl zal Google alleen een cookie plaatsen 

zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt. 

Social Media 

Het gebruik van social media is van belang om geïnteresseerden en onze kiezers te bereiken. We 

gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen 

extra data aan toe en koppelen deze ook niet met onze eigen gegevens. Als gebruiker van een 

dergelijk platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij 

de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer 

serieus. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Heusden één verstrekt geen gegevens aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Heusden één verwerkt persoonlijke gegevens  om onze doelen als politieke partij te behalen. Maar 

uiteraard beslis jij zoveel mogelijk zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om je 

persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. 

Ook mag je aangeven dat je liever hebt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken. Deze verzoeken 

kan je sturen naar secretariaat@heusden-een.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op je verzoek. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy adviseren wij daarbij 

gebruik te maken van de overheids-app, Kopie-ID. Met deze app wordt je BSN-nummer verwijderd 

zodat je veilig een beschermde kopie van je ID-bewijs kan opsturen. 

Mocht je zelf een kopie maken en naar ons opsturen, verwijder dan in ieder geval je BSN-nummer 

van de kopie. Na vaststelling dat jij het bent, verwijderen wij deze kopie. 

Heusden één wil je er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je niet tevreden ben over onze 

reactie op je verzoek. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Heusden één neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@heusden-een.nl 

 


