
 
 

 

PAX privacy statement 
 

PAX vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in 

overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Hieronder staat 

wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden. 

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 algemeen 

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. Solliciteren bij PAX 

11. Gegevens wijzigen 

12. Cookies en beveiliging 

 

 

1. Toepasselijkheid 

 

Deze privacyverklaring is van Stichting Vredesbeweging Pax Nederland, statutair gevestigd in Utrecht en 

kantoorhoudend aan Sint Jacobsstraat 12, 3511 BS, te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 30214009 (hierna: ‘PAX’). 

 

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het 

betreft de verwerking van door leden, donateurs, relaties, vrijwilligers en sollicitanten verstrekte 

persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek 

aan en het gebruik van de websites en webwinkel van PAX. 

 

Contactgegevens: 

Bezoekadres: 

Sint Jacobsstraat 12  

3511 BS Utrecht  

+31 30 233 33 46 

Correspondentieadres: 

Postbus 19318 

3501 DH Utrecht 

 

privacy [at] paxforpeace.nl 



 
 

Persoonsgegevens 

PAX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

 

• Voor- en achternaam; 

• Geslacht; 

• Geboortedatum; 

• Adresgegevens; 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website 

aan te maken, in correspondentie en telefonisch; 

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website; 

• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

onderdeel is van een advertentienetwerk); 

• Bankrekeningnummer. 

 

 

2. Gegevensverwerking 

 

PAX verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s, 

personeelsbeleid en om te informeren over haar werk, campagnes en acties. PAX verstrekt 

persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

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. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy [at] paxforpeace.nl 

 

De websites van PAX werken allemaal via een beveiligde verbinding (https) die de privacy voor 

communicatie op internet garandeert en die ontworpen is om afluisteren, inmenging of vervalsing van 

berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline 

te beschermen.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn 

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of 

een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 

ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy [at] 

paxforpeace.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

PAX verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat 

nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 



 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PAX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

 

3. Gegevensverzameling via internet 

 

PAX verzamelt met haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van 

onze nieuwsbrieven of action alerts, wanneer je je aanmeldt als lid of donateur, solliciteert via onze 

website, een bestelling plaatst via de webshop of als je deelneemt aan een online actie. 

 

Je kunt on- en offline op diverse manieren deelnemen aan acties van PAX. Indien je meedoet aan een 

online actie waarbij PAX met een petitie een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreekt, wordt, uitsluitend, 

jouw naam doorgegeven. Wanneer we je vragen een autoriteit, bedrijf of instelling te mailen via onze 

actiepagina’s geef je je e-mailadres en je naam door aan die autoriteit, bedrijf of instelling. Het is daarbij 

mogelijk dat je een reactie ontvangt van die autoriteit, bedrijf of instelling. 

 

De gegevens van het surfgedrag van bezoekers (hun IP-adres) aan onze websites die worden verzameld 

met behulp van Google Analytics zijn geanonimiseerd. 

 

 

4. Gegevensverzameling buiten internet 

 

Offline kan PAX persoonsgegevens verzamelen via bijvoorbeeld een petitie, deelname aan een actie, een 

donatie, aanmeldformulier of telefoongesprek.  

 

 

5. Foto’s en video 

 

Foto’s en video kunnen worden gemaakt tijdens evenementen, trainingen, workshops en acties om de 

gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze websites en/of sociale media.  

 

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele 

beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens het 

evenement op de locatie. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten 

via privacy [at] paxforpeace.nl, dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd. 

 

 

6. E-mail / e-mailnieuwsbrieven 

 

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 via privacy [at] paxforpeace.nl. 

 

 

7. Sociale media 

 

Via onze websites kun je artikelen, blogs, verhalen en acties delen op sociale media zoals Facebook, 

Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij plaatsen deze sociale media cookies die zijn bedoeld om je 

gebruikservaring te verbeteren, maar er worden ook tracking cookies worden geplaatst die worden 

gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen. Om te zien wat sociale media platformen 

met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn 



 
inzien. 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, websites, e-mail, post, telefoon en/of social 

media. 

PAX is een organisatie die voor haar inkomsten mede afhankelijk is van subsidies en 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 door een mail te sturen naar info [at] paxforpeace.nl.  

 

 

10. Solliciteren bij PAX 

 

PAX hecht grote waarde aan de privacy van de sollicitanten. Deze privacyverklaring dient ervoor om de  

sollicitanten te informeren over de wijze waarop PAX de persoonsgegevens verwerkt bij werving- en 

selectieprocedures. De persoonsgegevens die wij ontvangen zullen door ons uiterst vertrouwelijk worden 

behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden conform de 

privacywetgeving. PAX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Welke informatie wordt door PAX verzameld en verwerkt? 

Wanneer je bij PAX solliciteert, ontvangen wij persoonsgegevens middels jouw CV en motivatiebrief. Dat 

kan door te reageren via het sollicitatieformulier op de website met naam, e-mailadres, brief en CV. Ook 

ontvangen wij sollicitatiebrieven en CV’s  rechtstreeks via e-mail. Het gaat hier om de volgende 

persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en alle gegevens die 

betrekking hebben op de door jouw gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud 

van jouw vorige dienstbetrekkingen. Deze gegevens worden tijdelijk opgenomen in onze database  ten 

behoeve van de selectieprocedure.  

PAX verzamelt geen gevoelige informatie over sollicitanten. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op 

bijvoorbeeld je ras, etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een 

vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Indien je ongevraagd gevoelige informatie verstrekt, dan 

geef je PAX toestemming om deze gegevens te verwerken.  

De gegevens van sollicitanten die door PAX worden verzameld zijn adequaat, relevant en niet overbodig 

voor de wervingsdoeleinden waarvoor ze worden verwerkt.      

 

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt? 

Persoonsgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om jou te informeren over de 

sollicitatieprocedure. De brieven en CV’s worden gedeeld met de leden van de selectiecommissie ten 



 
behoeve van selectie van de juiste kandidaat voor de functie. Gegevens worden niet met derden gedeeld, 

mits PAX daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is. Verder worden persoonsgegevens 

gebruikt om de juiste wervingskanalen te bepalen middels gegevens die kandidaten opgeven.   

 

Hoe lang bewaart PAX gegevens van sollicitanten? 

PAX bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten gedurende de sollicitatieprocedure. De gegevens 

worden uiterlijk 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien je wilt dat je 

gegevens eerder worden verwijderd, dan kun je dat schriftelijk doorgeven via werving [at] paxforpeace.nl 

 

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden 

verwerkt door PAX en worden opgenomen in onze database volgens richtlijnen privacyverklaring 

sollicitanten. 

 

 

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het 

recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van jouw persoonsgegevens door PAX en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dit houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben. Je kunt 

deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere 

organisatie. 

 

Wanneer je je persoonsgegevens in verband met nieuwsbrieven of action alerts wilt wijzigen kun je dat 

zelf doen via de link ‘je voorkeuren’ onderin de betreffende e-mail. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 

sturen naar privacy [at] paxforpeace.nl of per brief naar postbus 19318, 3501 DH Utrecht. Om er zeker van 

te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met 

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Met de KopieID app van de rijksoverheid maak je met je mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van 

je identiteitsbewijs. 

 

PAX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap  

 

PAX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 

gegevens worden verzameld.  

 

 

12. Cookies en beveiliging 

 

De websites van PAX plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op 

je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van 

PAX beter te laten functioneren of het bezoek aan de websites 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. 

 



 
Voor analyse van het bezoek aan onze websites maakt PAX 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. De IP-adressen die Google registreert zijn geanonimiseerd en zijn 

dus niet te herleiden naar een individuele bezoeker. 

 

Door gebruik te maken van de websites van PAX geef 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. 

Meer over het cookiesbeleid en sociale media vind je op https://www.paxvoorvrede.nl/cookies. 

 

 

Utrecht 7 november 2019 

 

PAX behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom 

regelmatig deze verklaring. 

 

PAX heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl) 

 

 


