Algemene voorwaarden & privacy statement
ALGEMENE VOORWAARDEN
PAX gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij gebruiken je e-mailadres om je op de
hoogte te houden van deze campagne en om je te vragen toekomstige acties en urgente acties
te steunen. Je kunt je bij elke mailing direct afmelden via een duidelijk zichtbare link, via je PAXprofiel, of via info@paxforpeace.nl. Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
Echter, bij een burgerinitiatief is het nodig om je gegevens te overhandigen aan de Tweede
Kamer. Bij het tekenen van een petitie kan het voorkomen dat je naam wordt verstrekt tijdens
de overhandiging van de petitie. Als je meedoet aan een actie van PAX waarbij we een autoriteit,
bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze
instelling. PAX behoudt zich het recht voor om ongepaste acties of posts te verwijderen.
PRIVACY STATEMENT
PAX vindt jouw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met je persoonsgegevens
omgaan. Wij gebruiken je gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk,
om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je kunt jouw
gegevens op ieder moment opvragen, wijzigen of verwijderen via je PAX-profiel of
info@paxforpeace.nl. Hier kun je ook terecht indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van
onze activiteiten. Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
Echter, bij een burgerinitiatief is het nodig om je gegevens te overhandigen aan de Tweede
Kamer. Bij het tekenen van een petitie kan het voorkomen dat je naam wordt verstrekt tijdens
de overhandiging van de petitie. Als je meedoet aan een actie van PAX waarbij we een
autoriteit, bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit
bedrijf of deze instelling.
Privacybeleid PAX
PAX verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Jouw gegevens zijn en blijven van jou: we vertellen je graag wat we van je weten,
waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn en je kunt ons altijd vragen om
alle gegevens te vernietigen. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten, en aan
welke regels we ons houden.
Inhoudsopgave privacybeleid:
1. Toepasselijkheid
2. Gegevensverwerking
3. Gegevensverzameling via internet
4. Gegevensverzameling buiten internet
5. Deelnemen aan acties van PAX
6. E-mail
7. Sociale media
8. Contact met donateurs
9. Vrijwilliger worden bij PAX
10. Gegevens wijzigen
11. Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
12. Cookies en beveiliging

1.Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties,
prospects en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data
verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en deelname aan acties van PAX.
2.Gegevensverwerking
PAX verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende
programma’s en om te informeren over acties en campagnes. PAX verstrekt persoonsgegevens
niet aan derden.
PAX draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen
waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat
persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe
bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
PAX heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl).
3.Gegevensverzameling via internet
PAX verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor
een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer je je aanmeldt als lid of donateur of als je
deelneemt aan een online actie.
4.Gegevensverzameling buiten internet
PAX verzamelt ook persoonsgegevens als je via petities deelneemt aan acties van PAX of
donateur of lid wordt via de website, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere
manieren.
5.Deelnemen aan acties van PAX
Je kunt op diverse manieren (online en daarbuiten) deelnemen aan acties van PAX. Als je
meedoet aan een actie van PAX waarbij we een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreken, is het
mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze instelling. Als je vermoedt dat jouw
gegevens door het bedrijf of de instelling openbaar worden gemaakt door jouw deelname aan
een van onze acties, neem dan contact met ons op via http://www.PAXvoorvrede.nl/contact. Als
je tijdens een actie informatie hebt achtergelaten, inclusief, maar niet beperkt tot boodschappen
en foto’s, kan dit door PAX worden gebruikt tijdens andere acties of communicatie, zowel online
als offline.

6.E-mail
Wanneer je als deelnemer aan een actie, lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres
aan PAX hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over onze campagnes, acties en overige
activiteiten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails met de afmeldlink die in elk
bericht staat, of door contact op te nemen met PAX, bereikbaar via
http://www.PAXvoorvrede.nl/contact.
7.Sociale media
Wanneer je via sociale media als Facebook en Twitter meedoet aan een van onze acties en
campagnes vraagt de desbetreffende website jouw toestemming om PAX jouw gegeven te laten
inzien. Indien je hiermee akkoord gaat heeft PAX vervolgens toegang tot jouw naam, profielfoto,
en e-mailadres. Je wordt dan door PAX via jouw e-mail adres of via sociale media op de hoogte
gehouden van onze campagnes en overige activiteiten. Je kunt je op elk moment afmelden voor
deze e-mails met de afmeldlink die in elk bericht staat, of door contact op te nemen met PAX,
bereikbaar via http://www.PAXvoorvrede.nl/contact. Het is mogelijk dat er aan deelname via
sociale media voorwaarden van de sociale media zelf verbonden zijn. PAX is niet
verantwoordelijk voor deze voorwaarden, of eventuele schade die is toegebracht naar
aanleiding van het accepteren van die voorwaarden.
8.Contact met donateurs
Als je je aanmeldt als donateur van PAX leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens
vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van PAX per post, via e-mail,
telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. PAX informeert en
vraagt steun aan haar donateurs over de acties en haar werk via PAX magazine, e-mail, post,
telefoon en/of social media.
PAX is een organisatie die voor haar inkomsten afhankelijk is van subsidies en de donaties van
particulieren. Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie
is een persoon die bekend is bij PAX (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een
nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.
9.Vrijwilliger worden bij PAX
PAX legt persoonsgegevens van de vrijwilligers vast in de vrijwilligersadministratie. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.
PAX informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten,
vrijwilligersbijeenkomsten en PAX-acties. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie
via afmeldlinks in de mailings, telefonisch of via http://www.PAXvoorvrede.nl/contact.
10.Gegevens wijzigen
Je kunt jouw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen via de afmeldlink in de mailings. Hier kun
je jouw adres, e-mailadres en/of voorkeur voor te ontvangen bladen wijzigen. Stel je geen prijs
meer op onze informatie of mailings neem contact met ons op via
http://www.PAXvoorvrede.nl/contact.
Geef je jouw wijzigingen liever telefonisch door, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met
PAX, bereikbaar via +31 (0)30 233 33 46
11.Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Je kunt je op onze contact en servicepagina abonneren op e-mailnieuwsbrieven en actiemails
van PAX. Kijk op http://www.PAXvoorvrede.nl. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres

verplicht. Wil je minder of geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee je
je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.
12.Cookies en beveiliging
De websites van PAX plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden
gebruikt om de websites van PAX beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren,
zodat PAX na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
PAX gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.
De website van PAX maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies.
Google gebruikt de verzamelde informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door
in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in
dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te
maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Je kunt jouw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om
cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.
PAX heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke
gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Als je op een
beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser je te melden dat je
op een veilige site bent. PAX beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al jouw gegevens, dus
niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen
medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld
onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.
Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens of als je wilt weten welke
persoonlijke gegevens PAX verwerkt, neem dan contact op met ons servicecenter, bereikbaar via
http://www.PAXvoorvrede.nl/contact. PAX is verplicht om bewijs van identiteit te vragen
voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie.
Als deelnemer aan onze acties, vrijwilliger of donateur accepteer je dit privacybeleid en geef je
toestemming aan PAX om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de
manieren die hierboven beschreven staan en voor door jou gewenste doeleinden.
Dit privacybeleid wordt af en toe herzien. Als je vragen heeft over dit beleid, neem dan contact
op met PAX, bereikbaar via http://www.PAXvoorvrede.nl/contact.
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PAX houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.

