Privacyreglement SP – versie mei 2018
1. Begripsbepaling
Relaties:
leden, donateurs, sympathisanten, geïnteresseerden en abonnees van de
Tribune, Spanning en de digitale nieuwsbrieven van de SP.
Registratie:
de door de vereniging Socialistische Partij (SP) gevoerde automatische
administratie van de persoonsgegevens met betrekking tot de relaties
van de SP.
Houder:
het partijbestuur van de SP.
Geregistreerde:
de persoon wiens gegevens in de registratie zijn opgenomen.
Beheerder:
het landelijk partijkantoor van de SP.
Afdeling:
een door de landelijke partij erkende actieve groep SP’ers in een of
meerdere gemeenten.
2. Bereik
Dit reglement is van toepassing op de gehele of gedeeltelijke verwerking van
persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen. Dit reglement is van toepassing binnen de Vereniging Socialistische
Partij en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van leden,
sympathisanten en medewerkers.
3. Doel van registratie
Het doel van de registratie is vijfvoudig:
• Het uitnodigen van leden voor landelijke en lokale ledenvergaderingen.
• Het vaststellen van het stemrecht van onze leden.
• Het informeren en betrekken van onze leden over partijactiviteiten en politiek nieuws.
• Het innen van contributie en abonnementsgelden.
• Informatieverstrekking aan de subsidieverlener over het aantal betalende leden.
De gegevens van onze relaties worden niet verstrekt aan derden.
4. Beheer van registratie
Het beheer van de registratie van de gegevens van onze relaties is gedelegeerd aan de
teamleider van de ledenadministratie. Deze kan door het bestuur te allen tijden ter
verantwoording worden geroepen voor het gevoerde beleid. De teamleider van de
ledenadministratie geeft de leden van het team ledenadministratie de bevoegdheid de
registratie uit te voeren. De teamleider, medewerkers van de ledenadministratie en afdelingsledenbeheerder(s) kunnen NAW gegevens wijzigen van relaties.
Uitsluitend de medewerkers en teamleider van de ledenadministratie kunnen wijzigingen
aanbrengen in de gegevens van relaties. Voorzitters en organisatiesecretarissen van lokale
afdelingen hebben alleen toegang tot de gegevens van de leden in hun afdeling. Ze kunnen
geen gegevens invoeren, aanpassen of verwijderen.
5.

Grondslagen van registratie
• De SP heeft een gerechtvaardigd belang voor het registreren van persoonsgegevens:
de relaties zijn het belangrijkste bestaansrecht van de Vereniging SP.
• De geregistreerde persoon stelt zijn of haar gegevens vrijwillig ter beschikking van de
SP. De SP informeert de relaties over de doelen van de verwerking van de

persoonsgegevens. Geregistreerde personen kunnen de toestemming voor de
verwerking te alle tijden intrekken.
6. Aard van de gegevens
De volgende gegevens worden geregistreerd uit eigen opgave van de geregistreerde ten
behoeve van lidmaatschap en/of abonnementen:
• Naam en voornaam of voorletters.
• Woonadres.
• Telefoonnummer(s).
• E-mailadressen.
• Geboortedatum.
• Geslacht (optioneel)
Daarnaast worden volgende gegevens geregistreerd:
• Betaling van contributie en abonnementen over de wettelijke periode van zeven jaar.
• De wijze van betalen.
• Indeling in de afdelingen van de SP.
• Deelname aan afdelingen en activiteiten.
• Politieke en/of bestuurlijke functies binnen de SP.
7. Gebruik van gegevens
• Iedere afdeling van de SP kan gegevens krijgen die nodig zijn om in contact te komen
met de leden binnen de betreffende afdeling. Onze afdelingen zijn ook aan dit
privacyreglement gehouden.
• Bij een betalingsachterstand wordt de voorzitter van de afdeling hierover
geïnformeerd.
• De SP gebruikt de gegevens van haar leden niet voor marketingdoeleinden. Derhalve
worden gegevens niet aan derden verstrekt.
8. Rechten van de geregistreerde
• Iedere geregistreerde kan zijn of haar gegevens inzien. Een deel van de vastgelegde
gegevens is voor leden via spnet inzichtelijk en aanpasbaar.
• Iedere geregistreerde heeft het recht om onjuistheden te (laten) corrigeren in zijn of
haar gegevens.
• Bij het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn zullen de hiervoor in aanmerking
komende registraties worden vernietigd.
• Wanneer een geregistreerde van mening is dat hij/zij geen toestemming heeft gegeven
voor opname van bepaalde indirect verworven gegevens, kan geregistreerde
schriftelijk vernietiging van bedoelde gegevens eisen bij het partijbestuur.
9.

Opslag van gegevens
• De geregistreerde gegevens worden opgeslagen in een database met beperkte en
beveiligde toegang.
• De database wordt binnen Nederland bewaard bij een hostingprovider en valt daarmee
onder de Nederlandse wettelijke bepalingen.
• De database is eigendom van de SP en kan niet door derden worden gebruikt en
benaderd.
• De hostingprovider zal de gegevens niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden
beschikbaar stellen.

