
Privacy statement 

 
Namens Noord-Hollanders. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. Namens Noord-Hollanders. hecht grote waarde aan het 

borgen van de privacy van haar leden, donateurs en belangstellenden. Op het gebruik van 

persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Namens Noord-Hollanders. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze 

wetgeving. Waar nodig actualiseren we ons privacy beleid om te blijven voldoen aan wet- en 

regelgeving en andere vereisten. 

 

Contactgegevens: 

Website: https://n-nh.nl/ 

E-mail: n-nh@n-nh.nl 

Adres: Paviljoenslaan 3, 2021 JE Haarlem 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Namens Noord-Hollanders. verwerkt uw persoonsgegevens 

doordat u betrokken bent bij onze partij en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, meestal als 

lid en/of als donateur. De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen: 

• aanhef, voorletter(s), voornaam, achternaam, straat, huisnummer,  postcode, woonplaats, 

geboortedatum, e-mail, telefoonnummer. 

• bij vacatures en functievervulling: curriculum vitae, motivatiebrief en andere toebehoren over 

ervaring en competenties. 

 

Namens Noord-Hollanders. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• om u te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is voor onze (politieke) doelen en de 

verantwoording daarover; 

• om u te informeren over onze standpunten, activiteiten en (vrijwilligers)vacatures, over het voeren 

van campagne e.d. 

 

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 ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben 

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via n-nh@n-nh.nl, dan verwijderen wij 

deze informatie. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Namens Noord-Hollanders. 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 medewerker van Namens Noord-Hollanders.) tussen zit. 

 

Namens Noord-Hollanders. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 

Namens Noord-Hollanders. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor 

de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Namens Noord-Hollanders. behoudt zich het recht voor beeldmateriaal waarop leden, donateurs of 

belangstellenden mogelijk herkenbaar of hoorbaar zijn, te registreren en gebruiken.  



 

 

Namens Noord-Hollanders. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met n-nh@n-nh.nl 


