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1 Inleiding en begripsbepalingen 

Binnen de Amsterdamse VVD wordt veel waarde gehecht aan de veiligheid en privacy van leden. De Amsterdamse 

VVD wenst in dit verband waarborgen te bieden, onder andere door strikte naleving van de toepasselijke (privacy) 

wet- en regelgeving. De wijze waarop met persoonlijke gegevens van leden wordt omgegaan, alsmede de beveiliging 

daarvan is van cruciaal belang. In het voorliggende, door de Amsterdamse VVD opgestelde, privacyverklaring is 

beschreven op welke wijze wij omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. De verklaring betreft een 

praktische uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

BEGRIPSBEPALING 

 

Amsterdamse VVD    Afdeling Amsterdam van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

KvK-nummer 40530078 

Amstel 1 

1011PN Amsterdam 

 

Persoonsgegeven elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare 

natuurlijke persoon, ; in dit geval de deelnemers aan de door de 

Amsterdamse VVD georganiseerde leden-enquête.  

 

Bijzondere Persoonsgegevens de gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of persoonsgegevens 

betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Verder zijn 

bijzondere persoonsgegevens strafrechtelijke persoonsgegevens en 

persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

 

Verwerken  elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere 

vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 

brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

 

Verantwoordelijke  de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen of tezamen 

met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens vaststelt. 
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Betrokkene degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt; in dit geval de 

deelnemers aan de door de Amsterdamse VVD georganiseerde leden-

enquête.  

 

Verstrekken het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens. 

 

Verzamelen het verkrijgen van persoonsgegevens. 

 

De Amsterdamse VVD zal de AVG naleven en toezien op naleving van de wet- en regelgeving door haar leden. De 

Amsterdamse VVD zal zich houden aan de in deze privacyverklaring opgenomen principes en regels.  

 

2 De verwerking van persoonsgegevens (verkrijging, gebruik, bewaartermijnen en melding) 

De Amsterdamse VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, zoals zij die van de betrokkene(n) door het 

invullen van de leden-enquête heeft verkregen. In de leden-enquête worden geen bijzondere persoonsgegevens 

gevraagd, verzameld of verkregen van de betrokkene(n).  

 

Doeleinden enquête Amsterdamse VVD 

De Amsterdamse VVD verwerkt de persoonsgegevens, die zijn ingevuld op en verkregen bij de leden-enquête enkel 

en uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 

1. Het al naar gelang van het beroep, expertise, kennis en kunde van een lid, een beroep kunnen doen op diens 

medewerking vanwege de vele werkzaamheden die door vrijwilligers voor de Amsterdamse VVD worden 

verricht (vraag 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15); 

 

2. Het verbeteren van Amsterdamse VVD evenementen op basis van de interesses en waardering voor 

evenementen van een lid (vraag 14; 16 t/m 24, 27, 28);  

 
3. Op basis van vorige posities binnen de VVD en ambitie van een lid specifieke (semi) publieke of politieke 

functies onder de aandacht brengen bij een lid (4, 8 t/m 13, 25, 26, 29). 

 

Grondslag 

Door het invullen van de leden-enquête Amsterdamse VVD komt er tussen de betrokkene en de Amsterdamse VVD 

een overeenkomst tot stand. Op basis hiervan is de Amsterdamse VVD gerechtigd de verzamelde en verkregen 

persoonsgegevens te administreren en verwerken. Dit betekent dat de Amsterdamse VVD de persoonsgegevens in de 

eerste plaats verzamelt, verkrijgt en verwerkt in verband met het kunnen aanbieden van informatie en het organiseren 

van activiteiten.  
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Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden door de Amsterdamse VVD niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt 

de betrokkene te identificeren, dan voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de 

persoonsgegevens zijn verzameld/verkregen en worden gebruikt: 

 

• De persoonsgegevens die in het kader van de leden-enquête zijn verzameld en verkregen, worden door de 

Amsterdamse VVD in ieder geval uiterlijk twee (2) jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd verwijderd; 

• De secretaris van het bestuur van de Amsterdamse VVD stelt zich verantwoordelijk voor de vernietiging van 

persoonsgegevens door de database beheerder; 

• Persoonsgegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard; de gegevens worden dan zodanig 

door de Amsterdamse VVD bewerkt, dat deze niet meer tot identificeerbare personen te herleiden zijn.  

 

3 Beveiliging van persoonsgegevens 

Technische en organisatorische maatregelen 

De Amsterdamse VVD doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden en ex-leden op een zorgvuldige 

wijze te beschermen en te beveiligen. De Amsterdamse VVD legt dan ook passende technische en organisatorische 

maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, 

wijziging of verstrekking. Teneinde de beveiliging van persoonsgegevens in de systemen en administratie te 

waarborgen, heeft de Amsterdamse VVD de volgende maatregelen getroffen: 

 

• Toegang tot de administratie leden-enquête is beperkt tot personen en een met wachtwoord beveiligd bestand. 

Het is om veiligheidsreden niet toegestaan persoonsgegevens te kopiëren naar een USB-stick of een 

privécomputer; 

• Indien met persoonsgegevens wordt gewerkt, worden deze te allen tijde afgeschermd voor onbevoegde leden, 

bestuursleden, en andere derden; 

• Er is geen papieren administratie  

 

Verantwoordelijkheid 

De databasebeheerder, op dit moment het bestuurslid debat van het bestuur, is verantwoordelijk voor het beheer van 

zowel de administratie leden-enquête en draagt er voor zorg dat de verzameling/verkrijging, de (verdere) verwerking, 

het beheer en de bewaring van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG en deze privacyverklaring.  

 

Mate van bevoegdheid  

Intern. Vanwege de taken die voortvloeien uit hun functie zijn binnen de Amsterdamse VVD de volgende personen 

bevoegd tot het inzien van en belast met de verwerking van persoonsgegevens uit de leden-enquête: 



 

 

6 

 

 

• De voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse VVD ten aanzien van alle binnen de Amsterdamse VVD te 

verwerken persoonsgegevens; 

 

• Het Bestuurslid Leden van het bestuur van de Amsterdamse VVD ten aanzien van de voor hem of haar 

noodzakelijke persoonsgegevens, zoals evenementen (doelstelling 2); 

 

• Het Bestuurslid Opleiding, Talentmanagement en Jongerenbeleid van het bestuur van de Amsterdamse VVD ten 

aanzien van de voor hem of haar noodzakelijke persoonsgegevens, zoals talentmanagement (doelstelling 3); 

 

• Het Database beheerder van het bestuur van de Amsterdamse VVD ten aanzien van de voor hem of haar 

noodzakelijke persoonsgegevens, zoals administratie en beveiliging; 

 

 
Overige bestuursleden en leden van de Amsterdamse VVD hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, indien dit 

noodzakelijk is bij de uitvoering van een bepaalde aan hen toegewezen taak. De leden van de Amsterdamse VVD 

(waaronder mede verstaan de bestuursleden) die inzage hebben in persoonsgegevens hebben een 

geheimhoudingsplicht. Het bestuur van de Amsterdamse VVD ziet er - voor zover dat mogelijk is - op toe, dat deze 

geheimhoudingsplicht door de leden wordt nageleefd. 

 

Extern. Buiten de Amsterdamse VVD mogen de persoonsgegevens uit de leden-enquête niet aan personen en 

organisaties worden vertrekt. 

 

4 Informatieverstrekking aan de betrokkene 

De leden van de Amsterdamse VVD worden door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over de rechten 

en de wijze waarop door de Amsterdamse VVD met persoonsgegevens wordt omgegaan. Door het invullen van de 

leden-enquête komt een overeenkomst tot stand tussen de betrokkene en de Amsterdamse VVD op basis waarvan 

bepaalde op de betrokkene betrekking hebbende persoonsgegevens mogen worden verwerkt. In principe heeft de 

Amsterdamse VVD hiermee aan haar informatieplicht voldaan. Indien gewenst kan het bestuur van de Amsterdamse 

VVD vanzelfsprekend aanvullende informatie verstrekken aan betrokkene(n). 

 

5 Rechten van de betrokkene 

Betrokkene hebben de volgende rechten:  

 

• Het recht op inzage in en afschrift van persoonsgegevens uit de leden-enquête; 
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• Het recht op rectificatie van persoonsgegevens uit de leden-enquête; 

• Het recht op wissen van persoonsgegevens uit de leden-enquête.  

Betrokkene kunnen een verzoek indienen bij de voorzitter van het bestuur voor  inzage, rectificatie of wissen van 

persoonsgegevens.  

 

6 Klachten 

Betrokkene kan eventuele klachten kan indien over de wijze waarop door de Amsterdamse VVD met zijn of haar 

persoonsgegevens wordt omgegaan bij de secretaris van het bestuur.  
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