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Voorwoord
De Nederlandse militair juridische bibliotheek (NMJB) verwerkt – net als veel instellingen –
persoonsgegevens. In dit document leggen wij verantwoording af over hoe we met deze
persoonsgegevens omgaan zoals dat is vereist op grond van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Gegevensbeschermingsbeleid
De NMJB hanteert een gegevensbeschermingsbeleid. Hierin moet het volgende worden opgenomen:
•

een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken;

•

een beschrijving van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en wat de
juridische grondslag daarvan is;

•

hoe wij voldoen aan de beginselen van verwerking van persoonsgegevens;

•

welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen;

•

welke organisatorische en technische maatregelen wij genomen hebben om de persoonsgegevens
te beveiligen;

•

hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.

Privacyverklaring
De NMJB legt ook een privacyverklaring af. Hierin moet het volgende worden opgenomen:
•

de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

•

de doeleinden en rechtsgrond van de verwerking;

•

de (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens;

•

de bewaartermijn van de gegevens;

•

de rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.

•

het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in
te kunnen trekken;

•

dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder;

•

hoe wij besluiten nemen;

•

als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens
vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Een aantal onderwerpen van het gegevensbeschermingsbeleid en de privacyverklaring overlapt. Om
de leesbaarheid van het totale document te bevorderen, zullen bij de privacyverklaring de
onderwerpen die reeds in het gegevensbeschermingsbeleid aan de orde zijn geweest niet meer
worden besproken.
Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 juni 2018.

Gegevensbeschermingsbeleid
Categorieën persoonsgegevens
De NMJB verzamelt persoonsgegevens. Het gaat hoofdzakelijk om vijf groepen:
1. De IP-adressen van bezoekers van onze website (http://www.nmjb.nl) en onze “volgers” op social
media (facebook en twitter).
2. De persoonsgegevens die onze donateurs ons verstrekken. In de regel betreft dit naam,
woonplaats en bankrekeningnummer. Desgewenst geven donateurs hun e-mailadres of postadres
af om geïnformeerd te kunnen worden over de werkzaamheden van de NMJB.
3. Naam, adres en woonplaats (NAW) en e-mailadressen van onze bestuurders en ambassadeurs.
4. Namen en contactgegevens van functionarissen die in dienst zijn bij bedrijven of instellingen
waarmee de NMJB een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.
5. Namen van auteurs van boekwerken die zijn opgenomen in de collectie van de NMJB.
De NMJB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens noch strafrechtelijke persoonsgegevens.
Doeleinden en juridische grondslag
De NMJB is niet uniek in het verzamelen van IP-adressen en de gegevens van “volgers” op social media
(onder 1). Integendeel, dit geldt voor alle bedrijven en instellingen met een website en social media.
De NMJB gebruikt de IP-adressen echter niet voor haar werkzaamheden en stelt deze evenmin ter
beschikking aan derden. De gegevens van “volgers” via social media gebruikt de NMJB alleen om deze
betrokkenen gericht te benaderen over de werkzaamheden van de NMJB. Deze gegevens worden
nimmer door de NMJB ter beschikking gesteld aan derden.
Het verzamelen van de genoemde persoonsgegevens van donateurs (onder 2), bestuursleden en
ambassadeurs (onder 3), contractspartijen (onder 4) en auteurs (onder 5) zijn noodzakelijk voor een
goede taakvervulling van de NMJB.
De NMJB beschikt over de hierboven omschreven persoonsgegevens onder 1, 2 en 3 op grond van
toestemming van de betrokkene. De onder 4 genoemde gegevens zijn noodzakelijk ter uitvoering van
een overeenkomst. De onder 5 genoemde gegevens worden verzameld ter uitvoering van een
wettelijke taak (op grond van de Auteurswet).
Beginselen van verwerking van persoonsgegevens
De NMJB streeft maximale transparantie na als het aankomt op de verwerking van persoonsgegevens.
Dit betekent dat wij hoofdzakelijk alleen persoonsgegevens verwerken met toestemming van de

betrokkene. De NMJB heeft voor de vaststelling van dit document alle personen van wie gegevens bij
de NMJB zijn verwerkt (nogmaals) benaderd met de vraag of wij hun toestemming hebben die
gegevens te blijven verwerken. De gegevens van degenen die hebben aangegeven dat niet te willen,
hebben wij verwijderd.
De NMJB beperkt zich tot het verzamelen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel
waarvoor ze worden verwerkt. Zo worden er van donateurs alleen die gegevens verwerkt die nodig
zijn om hun donatie te verkrijgen. Alleen indien donateurs dat aangeven worden verdere gegevens
verstrekt die noodzakelijk zijn om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van de NMJB.
Alleen al vanuit een doelmatige bedrijfsvoering hecht de NMJB er grote waarde aan dat de bij haar
geregistreerde gegevens juist zijn. Een betrokkene kan desgewenst zijn gegevens inzien en deze laten
corrigeren of verwijderen.
Tot slot bewaren wij persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk. Ten aanzien van donateurs is
dit (minimaal en tevens maximaal) vijf jaar na de laatste donatie vanwege de fiscale verantwoording
die de NMJB in voorkomend geval moet afleggen. In alle andere gevallen zullen persoonsgegevens van
betrokkenen direct worden verwijderd indien hun band met de NMJB wordt verbroken. Stel dat een
van onze bestuursleden vertrekt, dan zullen zijn persoonsgegevens direct worden verwijderd zodra
het dienstverband is afgewikkeld.
De rechten van betrokkenen
Onder de AVG gelden de volgende rechten:1
•

Recht op inzage

•

Recht op rectificatie en aanvulling

•

Recht op vergetelheid

•

Recht op dataportabiliteit2

•

Recht op beperking van de verwerking

•

Recht van bezwaar

De betrokkene die deze rechten wenst uit te oefenen kan contact opnemen met de binnen de NMJB
aangewezen verwerkingsverantwoordelijke. Dat is de secretaris van het bestuur.
Ook gelden er rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Die zijn niet in
deze opsomming opgenomen, omdat de NMJB geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering toepast.
2 Dit betekent dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van
hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van
dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere
organisatie.
1

Privacyverklaring
De verwerkingsverantwoordelijke
Het bestuur van de NMJB heeft de secretaris aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke. De
contactgegevens van onze secretaris vindt u op onze website: http://www.nmjb.nl/bestuursleden/.
Gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken
Heeft de NMJB met uw toestemming persoonsgegevens over u verwerkt en wenst u die toestemming
in te trekken? Neem dan contact op met onze verwerkingsverantwoordelijke. Wel kan het zo zijn dat
wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens nog enige tijd geregistreerd
moeten houden. Dit zal met name ten aanzien van donateurs gelden om desgewenst rekening en
verantwoording af te kunnen leggen aan de Belastingdienst.
Klacht bij privacytoezichthouder
Heeft u klachten over hoe de NMJB met uw persoonsgegevens omgaat? Dat kunt u een klacht indienen
bij de relevante privacytoezichthouder. Voor de NMJB is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De
contactgegevens van de AP vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

