
Politieke Partij Nieuwe Democratie
Privacybeleid

Nieuwe Democratie (hierna: ND) neemt de privacy van haar leden, donateurs en 
webgebruikers serieus en zal informatie over jpu op een veilige manier 
verwerken en gebruiken. Dit document bevat het privacybeleid voor alle 
verwerkingen van ND. Lees het aandachtig door. Dit privacybeleid is van 
overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de vereniging verbonden 
organisaties van ND en geldt tevens voor de fractieassistentie van ND en de 
Kamerleden van de ND fractie.

1. Info over ND.

ND is een Nederlandse politieke partij. ND kan via www.nieuwedemocratie.com 
en haar Landelijk Bureau worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

Postadres en Bezoekadres: Eerste Hervendreef 17 5232 JJ Den Bosch.

Telefoon: 0031651014410; E-mail:   info@nieuwedemocratie.com  .   

Hebt u specifieke vragen over uw privacy? Stel deze op het contactformulier 
op www.nieuwedemocratie.com bij ‘Contact’.

2. Welke informatie wordt door ND verzameld en verwerkt?

Onderdelen waarvoor wij je wel persoonsgegevens vragen: 

Lidmaatschapsformulier

Wanneer u via de website lid wilt worden van ND, wordt gevraagd over uzelf uw 
voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en 
adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt.
land) te verstrekken en eveneens uw telefoonnummer (en eventueel 06-
nummer) en e-mailadres. ND hanteert een richtlijn voor de hoogte van de 
lidmaatschapsbijdrage die u vrijwillig al dan niet kunt volgen. Onze richtlijn is 
afgeleid van het bruto jaarinkomen. We zijn sowieso blij met uw lidmaatschap en
ND vraagt u echt niet om uw bruto jaarinkomen op te geven. U beslist zèlf in alle
vrijheid. Om betaling van de lidmaatschapbijdrage te kunnen verwerken wordt u 
tenslotte gevraagd om uw rekeningnummer te verstrekken.

Eenmalige donatie via iDeal

Wanneer u via de website een eenmalige donatie wilt verrichten aan ND, wordt 
gevraagd uw e-mail adres te verstrekken (en of u zich aanmeld voor de ND 
nieuwsbrief). De donatie kunt u direct verrichten via iDeal. Wanneer u een gift 
boven de €4.500,- doet, zal deze conform de richtlijnen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in  de jaarrekening van ND openbaar 
worden gemaakt.

Donatie via machtiging

Wanneer u via de website het donatieformulier invult om donateur via 
machtiging te worden of om een eenmalige donatie via machtiging te doen, 
wordt gevraagd uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, 
geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, 
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postcode, woonplaats en evt. land) te verstrekken, verder uw telefoonnummer 
(en eventueel 06-nummer) en e-mailadres (en of u zich aanmeld voor de ND 
nieuwsbrief). U kunt ook aanvinken of contact met u opgenomen mag worden. 
Om de donatie te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw 
rekeningnummer te verstrekken en, indien vanuit het buitenland, wordt ook 
gevraagd naar de BIC code. Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze
conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, in de jaarrekening van ND openbaar worden gemaakt.

ND nieuwsbrief

U kunt u via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van ND. Met deze 
nieuwsbrief houdt ND u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen 
binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-
mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, 
kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren 
houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit 
gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen 
afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen
via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

E-mail en e-mail formulieren

Via de website kunt u diverse e-mailformulieren invullen en u kunt een e-mail 
sturen aan een onderdeel van ND. Daarnaast kunt u ND op verschillende 
manieren direct per e-mail bereiken via een aantal e-mailadressen van ND, bv. 
aan het bestuur, de ledenadministratie en bestuursleden. Uw e-mail kan worden 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de partij, inclusief 
degene aan wie u de e-mail richt. Om aan u een e-mail te kunnen sturen dient u 
uw naam en e-mailadres op te geven en eventueel uw telefoonnummer. Het 
staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, 
maar dit is niet noodzakelijk.

Enquêtesoftware

ND maakt gebruik van open source software om enquêtes te houden. Er kunnen 
voor verschillende doeleinden enquêtes worden gehouden en in sommige 
gevallen pseudoanoniem. De data van de enquêtes worden niet langer bewaard 
dan strikt noodzakelijk en alleen gebruikt voor het vooraf bepaalde doel van de 
enquête. Bv. om een partijstemming te houden, meningen te inventariseren en 
evaluaties uit te voeren.

Ticketsoftware nog niet van toepassing

Bij lokale en landelijke evenementen kunnen/moeten bezoekers een ticket 
kopen. Daarbij worden altijd de naam en het e-mailadres gevraagd. ND gebruikt 
deze om het toegangsbewijs naar u toe te sturen, het ticket bij toelating te 
controleren en eventueel voor het houden van een enquête of het informeren 
van bezoekers over soortgelijke evenementen.

Talentportaal nog niet van toepassing

Het Talentenportaal van ND ondersteunt de talenten van ND in hun ontwikkeling.
Hierin worden de lidgegevens gebruikt die met ND zijn gedeeld. In het 
Talentenportaal staat precies beschreven welke gegevens er worden verwerkt en 
welke geheimhouding er is afgesproken.
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Verstrekken van persoonsgegevens niet vereist voor websites

ND stelt het verwerken van persoonsgegevens die direct of indirect herleidbaar 
zijn tot een natuurlijk persoon, niet verplicht om gebruik te kunnen maken van 
de meeste onderdelen van haar website. Om optimaal gebruik te kunnen maken 
van de websites die ND aanbiedt, is het invoeren van persoonsgegevens soms 
wel vereist.

Werving & selectie

ND verwerkt naast gewone persoonsgegevens ook uw CV, motivatiebrief en 
andere documenten die verband houden met het werving- en selectieproces. 
Deze gegevens worden maximaal 4 weken na afloop van het sollicitatieproces 
vernietigd, behoudens uw expliciete toestemming om deze gegevens tot 
maximaal 1 jaar te bewaren.

Brandportal nog niet van toepassing

ND gebruikt een Brandportal. Hierin kunnen afdelingen en regio’s uitingen 
opmaken in ND-huisstijl. Binnen deze brandportal worden door ND slechts 
afdelingsnamen en algemene afdelingsgegevens opgeslagen.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ND ze?

Ter uitvoering van de websites maakt ND gebruik van cookies die door uw 
browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met 
informatie die de server van ND naar uw browser stuurt met de bedoeling dat 
deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van ND 
teruggestuurd wordt. In dit privacybeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke 
technologieën bedoeld, zoals device fingerprinting, HTML5 local storage en 
Javascripts. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

ND zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van 
een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk 
door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te 
maken).

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website
geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig 
gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer 
informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies 
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Website statistieken

ND verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens 
het gebruik van de website door gebruik van het open source programma 
Matomo. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (deels 
gepseudonimiseerd), welke pagina’s bezocht zijn en het type browser (het 
computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u 
gebruik maakt.

De informatie die via het Matomo cookie wordt verzameld wordt opgeslagen op 
servers in Nederland welke in beheer zijn van ND.

Livestream via YouTube

ND maakt soms gebruik van een livestream via YouTube. Deze livestream kan 
direct bekeken worden via YouTube en YouTube plaatst dan een cookie. ND kan 
op basis daarvan statistieken bekijken over het aantal (unieke) kijkers tijdens de 
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livestream en kijkers achteraf. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een 
persoon. U kunt de cookie altijd weigeren en eventueel op een later moment 
alsnog accepteren. Wilt u meer weten over de cookie van YouTube? Kijk dan op 
‘Cookiebeleid’.

4. Voor welke doeleinden zal ND de verzamelde informatie gebruiken?

ND zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden 
gebruiken om:
1 u op uw verzoek: 
1.1 lid te maken van ND.
1.2 donaties te innen.
2 relatiebeheer te voeren, zoals:
2.1 uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling.
2.2 uw klachten, suggesties en algemene vragen te behandelen.
2.3 u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen 

ND, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van ND indien u daarvoor 
aangemeld staat.

3 uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren resp. op
basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde 
statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen.

4 uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, 
of indien ND daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid.

Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens.
Dit zijn:
1 de medewerkers van het Landelijk Bureau: voor gegevens, nodig voor hun 

werk.
2 de bestuursleden of een functionaris van een afdeling of regio. Deze 

gegevens worden via een speciale toegang voor bestuursleden beschikbaar 
gesteld.

3 indien noodzakelijk worden de gegevens beschikbaar gesteld aan 
bestuursleden of functionarissen van groepen binnen ND.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal ND uw persoonsgegevens niet aan derde 
partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het 
toezenden van reclame).

ND kan uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze 
gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen 
persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegenereerde informatie, met 
uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan ND uw gegevens aan derden 
verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij 
daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat 
noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Alle onderdelen van ND behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te 
delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de e-mail daar 
redelijkerwijs om vragen, zoals in ieder geval bij bedreiging aan het adres van 
een van de medewerkers of aan het eigen lichaam.

5. Toestemming ouders
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In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien u jonger bent 
dan zestien (16) jaar, gelden er speciale wettelijke regels voor het lidmaatschap 
van de Partij. Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heeft u de 
toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u lid mag worden van de 
Partij. Als u nog geen zestien (16) jaar of ouder bent en geen toestemming van 
uw ouders/voogd hebt om lid te worden, dan kan de Partij uw lidmaatschap niet 
verwerken.

6. Op welke wijze beschermt ND persoonlijke informatie?

ND heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking.

7. Bewaren van uw gegevens

ND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden 
verwerkt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer 
noodzakelijk zijn om bewaard te blijven.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens ND over u heeft vastgelegd, kunt u contact 
opnemen met ND via info@nieuwedemocratie.com. ND zal binnen vier weken aan
u mededelen of ND persoonsgegevens over u verwerkt en zendt u een volledig 
overzicht van de persoonsgegevens die ND over u bezit.

U kunt ND aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen 
verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of 
af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van 
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd 
met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. ND zal binnen vier weken laten 
weten of, dan wel in hoeverre, ND aan het verzoek zal voldoen.

Uw lidmaatschapsgegevens kunt u laten wijzigen door een wijzigingsverzoek te 
sturen aan de ledenadministratie.

De ledenadministratie is te contacteren via de volgende gegevens:

Postadres: Eerste Hervendreef 17 5232 JJ Den Bosch 0651014410

E-mail: ledenadministratie@nieuwedemocratie.com 

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van ND ?

Bij ND vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrĳk. Ondanks onze 
zorg kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Hiervoor heeft ND een 
Responsible Disclosure beleid opgesteld (zie bijlage), zodat deze plekken gemeld 
kunnen worden en hoe ND hier mee om gaat. 

De websites van ND kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat 
en op websites van derde partijen terecht komt. ND heeft geen zeggenschap 
over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het 
gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is.
ND accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de 
(werking en / of inhoud van) websites van derden. Dit privacybeleid heeft alleen 
betrekking op persoonsgegevens die door ND worden verzameld en verwerkt.

10. Fracties van ND nog niet van toepassing
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Dit privacybeleid is van overeenkomstige toepassing op de fracties van ND. Deze 
fracties werken zelfstandig en ze staan los van de politieke partij ND. Een fractie 
valt niet onder de verantwoording van de partij, maar neemt het privacybeleid 
van ND geheel over.

Binnen een fractie kunnen gegevens gedeeld worden tussen fractieleden en de 
medewerkers van de partij voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun 
werk. Wilt u weten welke gegevens een fractie of fractielid van u verzamelt, dan 
kunt u een bericht sturen aan info@nieuwedemocratie.com. 

Er kan gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de fractie en het Landelijk 
Bureau voor specifieke doeleinden, nodig voor de uitvoering van 
werkzaamheden. Zoals het doorgeven van politiek inhoudelijke vragen die door 
de partij ontvangen zijn. Uw vraag met uw noodzakelijke contactgegevens geven
we door aan de fractie voor beantwoording. Omgekeerd kan de fractie vragen 
doorsturen naar het Landelijk Bureau.

Uitwisseling van gegevens is toegestaan om bv. portefeuillehouders op landelijk, 
regionaal of gemeentelijk niveau met elkaar te verbinden voor de uitvoering van 
hun politiek bestuurlijke of vertegenwoordigende functies.

Er vindt uitwisseling van gegevens plaats voor partij - evenementen die met de 
fracties te maken hebben. Deelnemers hieraan worden mogelijk doorgegeven 
aan de fractie i.v.m. de beveiliging.

11. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden 
bekendgemaakt via de website.

12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen 
aan info@nieuwedemocratie.com.
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Bijlage Responsible disclosure beleid

Bij ND vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze 
zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een 
zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden 
horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we maatregelen kunnen treffen. Wij 
willen graag met u samenwerken om onze leden en onze systemen beter te 
kunnen beschermen.

Wij vragen u:

1 Uw bevindingen te mailen naar info@nieuwedemocratie.com.
2 Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden

dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van leden en derden in te 
kijken, te verwijderen of aan te passen, te delen of er op andere wijzen 
over te communiceren.

3 Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost, er 
afstemming is over de eventuele wijze van openbaring en alle 
(vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het 
dichten van het lek te wissen.

4 Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social 
engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

5 Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij 
het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van
het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid 
voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

1 Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met een verwachte datum
voor een oplossing indien mogelijk.

2 Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen 
juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

3 Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke 
gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat 
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder 
een pseudoniem is mogelijk.

4 Wij houden u, indien dit mogelijk is, op de hoogte van de voortgang van het
oplossen van het probleem.

5 In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, 
uw naam vermelden als de ontdekker.

6 Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van 
een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning 
bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de 
melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij 
worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat 
het is opgelost.

Nieuwe Democratie Privacybeleid 200731 7

mailto:info@ND.com

	1. Info over ND.
	2. Welke informatie wordt door ND verzameld en verwerkt?
	Onderdelen waarvoor wij je wel persoonsgegevens vragen:
	Eenmalige donatie via iDeal
	Donatie via machtiging
	ND nieuwsbrief
	E-mail en e-mail formulieren


	3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ND ze?
	Website statistieken
	Livestream via YouTube

	4. Voor welke doeleinden zal ND de verzamelde informatie gebruiken?
	Gebruik door derden

	5. Toestemming ouders
	6. Op welke wijze beschermt ND persoonlijke informatie?
	7. Bewaren van uw gegevens
	8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
	9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van ND ?
	10. Fracties van ND nog niet van toepassing
	11. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
	12. Vragen?

