Spelregels deelname jongerenvertegenwoordigers verkiezingen
2019
NJR, als Nederlandse koepel van jongerenorganisaties, kiest ervoor om jaarlijks de VNjongerenvertegenwoordigers publiekelijk te laten verkiezen met het oog op het
verwerven van zoveel mogelijk legitimiteit en bekendheid van en draagvlak voor de
functie van Nederlandse jongerenvertegenwoordiger. NJR is door haar lidorganisaties,
allen landelijke jongerenorganisaties, gemachtigd om deze verkiezingen publiekelijk te
organiseren. De legitimiteit van de verkiezingen en de functie van
jongerenvertegenwoordiger, ligt nadrukkelijk bij NJR.
Er worden 2 verkiezingen georganiseerd, namelijk voor de volgende functies:
1.
2.

VN-jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid
VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Per functie zijn er 2 kandidaat-jongerenvertegenwoordigers die het tegen elkaar opnemen.
Onderstaande Verkiezingsvoorwaarden gelden zowel voor de kandidaatjongerenvertegenwoordigers Mensenrechten & Veiligheid als voor de kandidaatjongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling, voor A Bigger Circle (de partij die
de technische online realisatie van de verkiezingsprocedure verzorgt) en voor NJR als
organisator van de verkiezingen.
• Stemmen kunnen uitsluitend worden uitgebracht tijdens de
verkiezingsperiode, die duurt van maandag 14 oktober 2019 09.00 uur tot en
met maandag 21 oktober 2019 21.00 uur. De verkiezingsuitslagen voor beide
functies worden bekend gemaakt tijdens de Nacht van de VN op maandag 21
oktober in Pakhuis de Zwijger Amsterdam.
• Alleen stemmen van Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie t/m 29 jaar
worden meegenomen in de uitslag.
• Stemmers die voldoen aan de stemcriteria (leeftijd t/m 29 jaar, Nederlandse
nationaliteit, verblijvend in Nederland) kunnen tijdens de verkiezingsperiode per
functie 2 keer hun stem uitbrengen: 1 keer online en 1 keer tijdens de Nacht van
de VN via een stembiljet dat bij binnenkomst wordt uitgereikt.
• Online stemmen uitgebracht vanuit het buitenland worden niet meegenomen in de
uitslag.
• Het gemiddelde van twee scores (1. de Campagnescore van kandidaatjongerenvertegenwoordigers gericht op stemmen werven en 2. het oordeel van
een Vakjury tijdens de Nacht van de VN) bepaalt de einduitslag.
• Ten behoeve van een deugdelijke verkiezingsprocedure worden de gegevens van
online stemmers (geboortedatum, nationaliteit en telefoonnummer) tot uiterlijk
30 dagen na de laatste dag van de verkiezingsperiode bewaard. Daarna worden
de gegevens vernietigd.
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• Deze stemapplicatie bewaart geen persoonsgegevens die niet nodig zijn om deze
applicatie te doen werken. Deze applicatie heeft als enige doel om mensen
de mogelijkheid te geven om te stemmen en te betrekken bij de verkiezingen voor
de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger, een project uitgevoerd door
NJR. Telefoonnummers worden gevraagd om een verificatiecode te sturen naar
degene die heeft gestemd en om de stem te doen gelden.
• A Bigger Circle en NJR gebruiken de gegevens van online stemmers uitsluitend voor
het vaststellen van de geldigheid van uitgebrachte stemmen en het garanderen van
een deugdelijke verkiezingsprocedure.
• Uitgebrachte stemmen worden op verschillende manieren op hun geldigheid
gecontroleerd.
• Samenwerking door kandidaten om meer stemmen te genereren is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om een stem uit brengen in ruil voor iets wat meer waarde
heeft dan 5 euro.
• Het is niet toegestaan om een stem uit te brengen in ruil voor het kans maken op
iets ter waarde van meer dan 5 euro.
• In geval van stemfraude of op oneerlijke wijze campagne voeren (te bepalen
door NJR), kan een finalist uitgesloten worden van verdere deelname.
• In geval van het optreden van (technische) omstandigheden die het
hanteren van de verkiezingsprocedure onmogelijk maken, behoudt NJR te
alle tijden zich het recht voor om de verkiezingsprocedure aan te passen of
op te schorten.
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VN Jongerenvertegenwoordiger: stemapplicatie disclaimer
Deze stemapplicatie bewaart geen persoonsgegevens die niet nodig zijn om deze applicatie te doen
werken. De stemapplicatie heeft als enige doel om mensen betrekken en hen de mogelijkheid geven
om te stemmen in het kader van de verkiezingen voor de nieuwe VN Jongerenvertegenwoordiger,
een project uitgevoerd door NJR. Telefoonnummers worden gevraagd om een verificatiecode te
sturen naar degene die heeft gestemd en om de stem te doen gelden. Het minimale aantal
persoonsgegevens die wij nodig hebben om deze stemapplicatie naar behoren te laten werken
worden 30 dagen na de VN Jongerenvertegenwoordiger verkiezingen, waarvan de benoeming van de
nieuwe VN Jongerenvertegenwoordiger op maandag 21 oktober 2019 plaatsvindt, verwijderd. Er
wordt verder niets met de persoonsgegevens gedaan.
Hieronder tref je het NJR privacybeleid, die ter aanvulling dient op de disclaimer hierboven.
NJR privacybeleid
Inleiding
NJR vindt het erg belangrijk om de persoonsgegevens van haar medewerkers, vrijwilligers, stagiaires,
lidorganisaties, partners en andere relaties te beschermen. Persoonsgegevens worden door NJR dan
ook zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Natuurlijk houdt NJR zich dan ook in alle gevallen
aan de voor haar relevante wet- en regelgeving.
In dit privacybeleid is omschreven hoe en waarom NJR welke soort persoonsgegevens registreert,
verwerkt en bewaart. Zo snap je precies hoe wij werken. Het privacybeleid omvat alle offline en
online systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle bij NJR
aangesloten organisatieonderdelen. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen van onze offline
en online diensten en we dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die jij ons verschaft
vertrouwelijk worden behandeld.
NJR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit
privacybeleid.
Verwerking van persoonsgegevens
Omdat je gebruik maakt van onze online en offline diensten, verwerkt NJR persoonsgegevens
doordat jij jouw gegevens zelf aan ons verstrekt voor doelen die onze relatie en onze
werkzaamheden ten behoeve van onze relatie ten goede zal komen. Hieronder tref je een overzicht
van de persoonsgegevens die wij, gezien de aard van onze relatie, mogelijk verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Foto(‘s)
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die jij of een organisatie waar je bij verbonden bent actief verstrekt,
bijvoorbeeld door gegevens op één van onze online diensten te verstrekken, via (elektronische)
correspondentie, via de telefoon en/of in persoon
• (Persoons)gegevens die een organisatie actief verstrekt waar jij aan verbonden bent en/of een
organisatie in jouw naam en ten behoeve van een doel dat jou en/of de organisatie ten goede
komt
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•
•
•
•
•
•

Gegevens over jouw surfgedrag op onze online diensten
Lijst met contactgegevens van betrokkenen via één van onze online diensten
Bankrekeningnummer
Een kopie van een identiteitsbewijs
Curriculum vitae
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op basis van onze relatie en mits je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt kunnen wij de
volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:
• Lidmaatschap van een andere organisatie.
• Persoonsgegevens die iets zeggen over jouw gezondheid of herleid kunnen worden naar jouw
gezondheid.
• Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze online diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar indien dat niet relevant is voor onze werkzaamheden en de aard van onze
werkzaamheden, tenzij deze jongeren aan hun verzorgers hiervoor om toestemming hebben
gevraagd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker op één van onze online
diensten ouder dan 16 jaar is en zijn derhalve niet aansprakelijk voor het verwerken van onjuiste
informatie die via één van onze online diensten aan ons is verstrekt. Wij raden verzorgers van
jongeren onder de 16 jaar aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van
hun verzorgers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens
hebben verzameld over een jongere die niet ouder dan 16 jaar is, neem dan contact met ons op
via privacy@njr.nl.
• Burgerservicenummer (BSN).
Met welk doel en op basis van welke redenen wij persoonsgegevens verwerken
Op basis van onze relatie en mits je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt kunnen wij jouw
persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:
• Het afhandelen van een betaling.
• Het delen van post, een update, een nieuwsbrief of een andere vorm van het delen van
informatie die het doel ervan redelijkerwijs rechtvaardigt.
• Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen die te maken hebben met onze relatie en onze werkzaamheden.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• We kunnen jouw gedrag analyseren op één van onze online diensten om daarmee onze (online)
diensten te verbeteren en ons werk(zaamheden) af te stemmen op jouw voorkeuren.
• We verwerken persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Rechten van betrokkenen
Individuen met wie wij direct of indirect een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
hebben rechten waar zij een beroep op mogen doen. Deze betrokkenen hebben verschillende
rechten die zij kunnen uitoefenen. Betrokkenen mogen te allen tijde een verzoek bij ons indienen om
hun rechten uit te oefenen. Betrokkenen beschikken over de volgende rechten:
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Het recht op informatie
We doen er alles aan om individuen die met ons een relatie hebben, hadden of met ons aangaan op
de hoogte te stellen van het feit dat wij hun, waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken, tenzij
wij redelijkerwijs hiertoe niet in staat waren, redelijkerwijs hiertoe geen aanleiding zien of van plan
waren dit te doen op een moment dat redelijkerwijs gepast is.
Het recht op dataportabiliteit
Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van de
betrokkene hebben in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen.
Daarnaast biedt dit recht de betrokkene de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zijn of haar
persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere IT-omgeving te verplaatsen, te kopiëren
of door te sturen. Om beroep te doen op dit recht dient de betrokkene bij ons een verzoek in te
dienen.
Het recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat betrokkenen een verzoek mogen indienen om vergeten te worden, dus om de
persoonsgegevens die wij van hen hebben door ons te laten verwijderen. In een aantal gevallen
dienen wij persoonsgegevens te wissen als de betrokkene daarom vraagt. In de volgende situaties
heeft de betrokkene recht op vergetelheid:
• Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
verwerkt.
• Als de betrokkene zijn of haar eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het gebruik
van zijn gegevens intrekt.
• Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking.
• Als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
• Als wij wettelijk verplicht bent om de gegevens na een bepaalde tijd te wissen.
• Als de betrokkene jonger is dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via
bijvoorbeeld een app of website zonder de toestemming van de verzorgers van de betrokkene.
Het recht op vergetelheid geldt niet indien er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens in
de context van één of meerdere van de volgende omstandigheden:
• Als onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om het recht op vrijheid van
meningsuiting en informatie uit te kunnen oefenen.
• Als wij persoonsgegevens verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben om dit te
doen.
• Als we persoonsgegevens verwerken om openbaar gezag of een (wettelijk vastgestelde) taak van
algemeen belang uit te oefenen.
• Als we persoonsgegevens verwerken voor een taak van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid.
• Als we persoonsgegevens in het algemeen belang dienen te archiveren.
• Als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering.

Het recht op inzage
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens die wij van hen verwerken in te zien.
Indien er sprake is van een dergelijk verzoek, laten wij altijd weten waarom wij de persoonsgegevens
verwerken, welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, indien van toepassing: aan welke
organisaties en/of organisatieonderdelen wij de persoonsgegevens doorsturen, hoe lang wij de
persoonsgegevens bewaren, welke privacy rechten betrokkenen hebben, dat betrokkenen het recht
hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien van toepassing: van
5

welke organisatie en/of organisatieonderdelen wij persoonsgegevens hebben ontvangen indien wij
deze niet zelf hebben verzameld bij de betrokken personen en indien van toepassing: op basis van
welke logica wij een geautomatiseerd besluit over iemand nemen.
Het recht op rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens
De betrokkene heeft het recht op rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste
persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de
verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Indien we onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens met een andere organisatie en/of organisatieonderdelen hebben gedeeld, dan
zullen wij de door de betrokkene aangepaste of aangevulde persoonsgegevens ook aan deze
organisatie en/of organisatieonderdelen doorgeven. Indien de betrokkene daar om vraagt, delen wij
met de betrokkene welke organisatie(onderdelen) wij op die manier hebben geïnformeerd.
Het recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking van
persoonsgegevens te realiseren. Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in
dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. Indien de persoonsgegevens
onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en/of de
betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens mag een
betrokkene een beroep doen op dit recht. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking van persoonsgegevens hebben die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en
vrijheden van de betrokkene en zolang wij geen duidelijkheid hebben dat onze gronden zwaarder
wegen, dienen wij het verzoek van de betrokkene op beperking van de verwerking van
persoonsgegevens als geldig te erkennen en de daarvoor redelijke maatregelen voor te nemen.
Het recht op een menselijke blik bij besluiten
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om handelingen die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van NJR) tussen zit. Het DNA van NJR getuigt ervan dat wij het beste uit jongeren willen halen en wij
ons dienstbaar stellen ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren.
Dit vraagt om een persoonlijke benadering die jongeren ten goede zal komen. Derhalve zullen wij
niet, althans enkel naar aanleiding van een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, een
besluit nemen op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens.
Het recht op bezwaar
Betrokkenen mogen een beroep doen op hun recht om bezwaar te maken tegen de door ons
verwerkte persoonsgegevens. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van
persoonsgegevens hebben en aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden
van de betrokkene en/of de verwerking heeft te maken met een rechtsvordering, dan stoppen wij
met het verwerken van deze persoonsgegevens nadat wij het bezwaar van de betrokkene tegen het
verwerken van de persoonsgegevens als geldig erkend hebben.
Reactie termijn voor de behandeling van individuele verzoeken over hun rechten
Alle individuele verzoeken van betrokkenen over hun rechten vertrekken we meteen en in ieder
geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is
gegeven. Als de aard van het verzoek moeilijk is of als we veel andere verzoeken behandelen kan mocht dit nodig - deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij laten de
betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek weten of we onze termijn van reageren
verlengen. Als de betrokkene een verzoek via e-mail indient, dan zullen wij via e-mail reageren op dit
verzoek, tenzij de betrokkene wil dat wij op een andere manier reageren dan via e-mail.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en/of wettelijk verplicht is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. De bewaartermijnen van
de verschillende categorieën van de verwerkte persoonsgegevens zijn afhankelijk van de relevante
wet- en regelgeving waar wij aan voldoen.
Delen van persoonsgegevens met derde partijen
Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen en zullen deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Bovendien doen we dit alleen als het delen van jouw gegevens in de context van onze
gebruikelijke werkzaamheden past en niet een ander doel beoogt dan de relatie die we aanvankelijk
met elkaar zijn aangegaan. Tenzij dit gezien de aard van onze werkzaamheden redelijk is of als we
wettelijk hiertoe verplicht zijn, zijn wij niet van plan om persoonsgegevens door te geven buiten de
Europese Unie (EU) of aan een internationale organisatie. Met organisaties die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens dat voor ons gebruikelijk is en door
ons wenselijk is. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze
website www.njr.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van eerdergenoemde website en jouw
gebruiksgemak op deze website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw 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.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@njr.nl
Datalekken
Indien er sprake is of het redelijkerwijs aannemelijk is dat er sprake kan zijn van een datalek, nemen
we de nodige maatregelen om een datalek aan te pakken. Het al dan niet aangeven van een datalek
door een individu of een derde partij belet ons niet om continue de nodige beveiligingsmaatregelen
te nemen die wij als organisatie betrachten te nemen. Indien wij kennisnemen van een datalek,
ondernemen wij maatregelen die in lijn is met de criteria van de voor ons relevante wet- en
regelgeving, je redelijkerwijs van ons kunt verwachten en dat wat volgens het ongeschreven recht in
het maatschappelijk verkeer betaamt.
Naast het melden van een datalek en het aanpakken van een datalek, zullen wij ook een datalek
registreren en een daarvoor bestemde register. De volgende informatie per datalek is van belang om
op te nemen in het daarvoor bestemde register:
• De feiten en gegevens over de aard van het datalek.
• De categorieën van de getroffen betrokkenen en persoonsgegevens en indien mogelijk het aantal
betrokkenen.
• De gevolgen van het datalek.
• De genomen maatregelen om het datalek aan te pakken.
• Of het datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
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• Of het datalek is gemeld aan de betrokkene(n).

Klachten
Aangaande onze verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de
relevante privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) ofwel Data Protection Officer (DPO)
Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) en in het Engels vertaald als Data Protection Officer
(DPO) is te bereiken via privacy@njr.nl
Wijzigingen privacybeleid
NJR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Daarom raden
we je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat jij van de wijzigingen op de hoogte
bent.
NJR Ó 2019
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PRIVACY STATEMENT
Datum: 01-05-2018
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Privacy Statement A Bigger Circle
Inleiding
A Bigger Circle (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, prospects en andere
contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te
bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw
persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw
vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via contact@abiggercircle.com of +31 6 81 02 64 43.
Wie zijn wij?
A Bigger Circle is een onafhankelijk socialmediabureau dat haar klanten helpt de digitale
consument op sociale media bij te houden. Dat doen wij door creatie, advertising en onderzoek
(Meetsoda.com) te combineren onder één dak. Maar vooral door heel goed samen te werken. Een
goede samenwerking zorgt namelijk voor de continuïteit, snelheid en innovatie die nodig is om de
digital native dagelijks te verrassen.
Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen
persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een groot evenement). In het geval
van onze grote evenementen vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van
dat betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.
Wij zijn gevestigd op Danzigerkade 9C (1013 AP), in Amsterdam.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails
(van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld
‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over
cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om
persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan
bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij A Bigger Circle persoonsgegeven
verwerken.
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•

Marketing

Als socialmediabureau zijn we onderdeel van een snel veranderend digitaal medialandschap. De
socialmediakanalen waar wij dagelijks op creëren en adverteren voor onze klanten veranderen
vaak en snel. Daarmee is het voor ons essentieel om op de hoogte te zijn van de manier waarop zij
data behandelen en de manier waar wij hier zelf mee om horen te gaan. Om met iedereen contact
te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.
Voor marketing campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID,
social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te
kunnen laten zien.
Ook maken wij bij A Bigger Circle gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms.
Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde)
advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde
partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven
via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit
doet lees je op de volgende pagina’s:
•
•

Facebook
LinkedIn

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds A Bigger Circle advertenties te zien krijgt wanneer
je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
•

Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld
klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open
rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
•

Deelname onderzoek

Via onderzoek platform Soda (Meetsoda.com) verwerkt A Bigger Circle e-mailadressen om
incentives voor deelname aan onderzoek te verloten. Deze e-mailadressen worden enkel voor dit
doeleinde verzameld en verwerkt, daarnaast worden gegevens enkel met ‘opdrachtgever’ gedeeld
voor het versturen van de incentive. Het is de verplichting van de ‘opdrachtgever’ om deze
gegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (EU) te verwerken.
Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten
gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via contact@abiggercircle.com of +31 6 81 02
64 43.
•

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou
verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens
verwerken.
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•
•

•
•

•

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan
weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan
zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die
gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist
verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar
indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk
beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te
(laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons
op.

Daarnaast kun je ook:
•
•

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je
toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de
privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht
indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke
plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de
meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van A Bigger Circle: het uitvoeren van
onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang
maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw
toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.
Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde
ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken
persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van A Bigger Circle.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de
Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw
toestemming hebben gekregen.
Links
Op de websites van A Bigger Circle zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van
organisaties te vinden. A Bigger Circle is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen
persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende
organisatie lezen.
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Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van A Bigger Circle. Dit doen wij om onze dienstverlening te
verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van
campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken
(hierna: “cookies”):
•
•

www.abiggercircle.com
www.meetsoda.com

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Analytische cookies (Google Analytics):
ookie
_gat
_gid
_ga

Doel
Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te
meten.
Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen
gebruikers.
Analytische cookie die websitebezoek meet en
wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen
gebruikers (anoniem).

Opslagperiode
1 minuut
24 uur
2 jaar

A Bigger Circle maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de A Bigger Circle website
te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele
apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt DDMA inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de A Bigger
Circle website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de A
Bigger Circle website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de A Bigger Circle
website optimaal werkt.
A Bigger Circle verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met
een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het
webanalyse systeem opgeslagen:
•
•
•
•
•

het IP-adres
technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet
Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
vanaf welke pagina je op de A Bigger Circle website bent gekomen
wanneer en hoe lang je de A Bigger Circle website bezoekt of gebruikt
of je gebruik maakt van functionaliteiten van de A Bigger Circle Website
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Social cookies:
Cookie

Doel
Opslagperiode
Cookies die inzichtelijk maken welke door
Facebook ingezette media effectief is en door deze
Facebook; Act, c_user,
cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u
csm, fr, lu, s, presence,
Max 1 jaar
op de websites van de loterijen bent geweest,
p, xs
advertenties van de DDMA te zien krijgen die bij
uw voorkeur passen (interest based targeting).
Een aantal cookies met
We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de verschillende
prestaties van onze LinkedIn-advertenties te
vervaldata, raadpleeg
LinkedIn
meten. Lees meer
het privacybeleid van
op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table. LinkedIn voor meer
informatie.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de
meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt
verwijderen:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Amsterdam, 24 april 2018
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