PRIVACY- EN COOKIEBELEID SGPJONGEREN
PRIVACY
SGP-jongeren verwerkt persoonsgegevens als je de website www.sgpj.nl
bezoekt of als je je gegevens invult op een ledenwerfkaartje of
machtigingskaart. Denk aan je naam, woonadres, e-mailadres en
geboortedatum. Deze gegevens zijn privacygevoelig.
SGP-jongeren vindt het zorgvuldig omgaan met deze gegevens erg belangrijk.
Daarom houden wij ons bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de
eisen die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Deze eisen zijn te vinden in de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we
verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gedaan wordt. Het is dus
belangrijk om deze verklaring goed door te lezen. Heb je nog vragen over je
privacy? Stuur dan een e-mail aan info@sgpj.nl. Je vraag wordt zo snel mogelijk
beantwoord.

Wat willen jullie van me weten?
We willen graag de volgende gegevens van je:
Wat?
Naam, adres en woonplaats

E-mailadres

Waarom?
We willen je graag de KLIK en/of de In Contact sturen. Hiervoor
hebben we je adresgegevens nodig.
Ook hebben we je adresgegevens nodig om je te kunnen
identificeren als lid; zo kunnen we laten zien dat we voldoen aan
de eis van artikel 3 lid 2 onder b van de Wet financiering politieke
partijen. In dit artikel staat onder andere hoeveel leden we nodig
hebben om subsidie te kunnen krijgen voor onze organisatie,
zodat we de christelijke politiek kunnen steunen en mooie
activiteiten kunnen blijven organiseren.
We willen je graag onze e-mailnieuwsbrieven sturen. Hierin laten
we je weten waar we mee bezig zijn, of er belangrijk nieuws is en
of er binnenkort een activiteit bij jou in de buurt wordt
georganiseerd.
Als je een contactformulier op de website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard

Bankrekeningnummer

Telefoonnummer

Geboortedatum

Andere gegevens

zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
Het lidmaatschap van SGP-jongeren kost, afhankelijk van wat je
kiest, 5 euro per jaar (vanaf 15 jaar), 9,50 euro per jaar (vanaf 16
jaar), 10,00 euro per jaar (als je geen lid wilt worden, maar wel
de KLIK wilt ontvangen) of 14,50 euro per jaar (als je geen lid wilt
worden, maar wel In Contact wilt ontvangen). Dit bedrag
schrijven we elk jaar in maart van je bankrekening af.
Wanneer je tussen de 11 en de 14 jaar oud bent, is je
lidmaatschap gratis. We vragen je al wel vast naar je
bankrekeningnummer om de overgang van 14 jaar (onbetaald)
naar 15 jaar (betaald) zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.
We bellen je alleen als het nodig is: wanneer je niet op tijd hebt
betaald of wanneer je lidmaatschap verandert. Als je
bijvoorbeeld binnenkort 15 jaar wordt, vragen we je of je wilt
gaan betalen voor je lidmaatschap.
We willen weten hoe oud je bent om te controleren of je jonger
bent dan 16 jaar. Volgens artikel 8 van de AVG zijn we dan
namelijk verplicht om je ouders om toestemming te vragen voor
je lidmaatschap.
Ook moeten we aantonen dat we meer dan honderd leden
hebben die niet jonger zijn dan 14 jaar en niet ouder dan 27 jaar
om in aanmerking te komen voor subsidie (artikel 3 lid 2 onder b
van de Wet financiering politieke partijen).
Wanneer we nog meer dingen van je willen weten, moeten we
hier apart toestemming voor vragen.

Gebruiken jullie mijn gegevens ook nog ergens anders voor?
Nee, niet zonder dat jij dat weet. Wanneer we je gegevens ergens anders voor gaan gebruiken, laten
we dat altijd weten door een aanpassing van het privacybeleid. Controleer deze pagina dus
regelmatig. Wanneer we je gegevens voor een heel ander doel gaan gebruiken, moeten we jou daar
ook toestemming voor vragen.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen, zoals bedrijven?
Wij geven je persoonsgegevens niet aan iemand anders, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit. Je kunt dan denken aan de drukker die de KLIK
en In Contact verzendt of de ICT-hosting die de website up-to-date moet houden.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens
aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Waarom moeten mijn ouders toestemming geven voor mijn lidmaatschap?
Wij moeten ons aan deze eis houden volgens artikel 8 van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Jongeren of kinderen onder de 16 jaar worden in de AVG aangeduid als
kwetsbare personen. Zij hebben recht op specifieke bescherming omdat niet zeker is dat zij de
gevolgen van toestemming al kunnen overzien. Je ouders (of iemand anders die zeggenschap over

jou heeft volgens de wet, zoals een voogd) kunnen dit als het goed is wel en kunnen daarin voor jou
beslissen. Op de lidmaatschapskaart en de lidmaatschapspagina kun je vinden hoe het geven van
toestemming precies werkt.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
SGP-jongeren vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens veilig zijn. Daarom hebben we ervoor
gezorgd dat een beperkte groep mensen bij jouw gegevens kan, alleen als dat echt nodig is. Niet alle
SGPJ-vrijwilligers en medewerkers hebben dus toegang tot jouw gegevens. We hebben goede
afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de drukker van onze bladen, die alleen jouw adresgegevens
krijgt om het blad te kunnen versturen en niet bijvoorbeeld je e-mailadres of geboortedatum. Als het
niet nodig is om gegevens te delen, doen we dat niet. We zorgen ervoor dat jouw gegevens up-todate zijn door wijzigingen zo snel mogelijk te verwerken en zorgen ervoor dat dit in een goed
beveiligde omgeving gebeurt.

Kan ik mijn persoonsgegevens aanpassen?
Je kunt je persoonsgegevens niet zelf aanpassen. Wij willen dat wel voor je doen als dat nodig is,
bijvoorbeeld als je verhuist. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl, dan
regelen we dat zo snel mogelijk voor je. Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moeten je ouders
hier ook toestemming voor geven.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?
Volgens artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet SGPJ de persoonsgegevens
van leden en donateurs tien jaar bewaren.

Kunnen mijn persoonsgegevens verwijderd worden?
Ja, dat kan. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl, dan regelen we dat zo
snel mogelijk voor je. Wees je er wel van bewust dat je gegevens mogelijk nog bewaard moeten
worden op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Wanneer we je
persoonsgegevens hebben verwerkt zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven, geldt deze
regel niet volgens artikel 17 van de AVG. Je kunt in je bericht vragen hoe lang je persoonsgegevens
nog worden bewaard.

Zijn er nog dingen die ik moet weten?
Links naar websites van anderen
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Denk aan een link naar een artikel van de NOS in een statement. Wij kunnen
niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens
omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je gebruik maakt
van deze websites.
Social media buttons
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
Statistieken
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan SGP-jongeren hebt verstrekt op te vragen,
zodat je die gemakkelijk aan iemand anders kunt verstrekken. Vul het contactformulier in of stuur
een e-mail naar info@sgpj.nl, dan regelen we dat zo snel mogelijk voor je.
Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om je uit te schrijven van de nieuwsbrief. Lukt
dit niet of kun je de mogelijkheid niet vinden? Neem contact op via het contactformulier of stuur een
e-mail naar info@sgpj.nl.

Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of op je
telefoon wordt opgeslagen.
Waarvoor gebruikt SGP-jongeren cookies?
SGP-jongeren gebruikt drie soorten cookies:
Welke?
Functionele / technische
cookie (XSFR-token)

Functionele cookie
(laravel_session)

Analytische cookies (_gid, _ga)

Waarom?
Een functionele cookie is nodig om de website goed te laten
functioneren. Misbruik maken van bijvoorbeeld het
lidmaatschapsformulier is door het plaatsen van deze cookie niet
meer mogelijk.
Een functionele cookie is nodig om de website goed te laten
functioneren. Door het plaatsen van deze cookie wordt onder
andere duidelijk of iemand is ingelogd op de website. Het
inloggen is alleen mogelijk voor vrijwilligers van SGP-jongeren.
Cookies die beginnen met _gid en _ga zijn afkomstig van Google
Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van
bezoekersstatistieken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe vaak
de geplaatste statements zijn gelezen. We hebben met Google
afgesproken dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Het IPadres is het adres dat aan je mobiele telefoon, laptop of
computer is gekoppeld. Naast het anonimiseren van deze
informatie delen we verder geen gegevens met Google over jou.

En de social media buttons dan?
De social mediaknoppen die onderdaan alle artikelen op deze site staan ("Deel deze pagina via ...")
maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u
doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer
informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.
Hoe kan ik cookies verwijderen?
Je kunt cookies verwijderen door de browsergeschiedenis te verwijderen inclusief de cookies. Vaak
kun je aangeven dat je alleen de cookies wilt verwijderen en niet de rest van je browsegegevens. Je
kunt er ook voor kiezen cookies van tevoren te weigeren door middel van adblockers. Let erop dat je
dan ook functionele cookies weigert, waardoor de website minder goed functioneert. We verwijzen

je graag naar de website van de Consumentenbond voor een handleiding voor alle verschillende
browsers.

Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018. Toegevoegd is de
informatie over cookies. SGP-jongeren heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Houd
deze pagina dus goed in de gaten.

