
In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt omschreven hoe Lokaal! omgaat met 
persoonsgegevens van belangstellenden, leden, donateurs en bijvoorbeeld 
websitebezoekers. 

Algemeen 

Lokaal! wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

De vereniging Lokaal Berg en Dal, gevestigd aan de Loeffenstraat 32, 6576 DV in Ooij is 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Lokaal! 
Lokaal Berg en Dal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 83596410.  

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van 
persoonsgegevens binnen alle geledingen van Lokaal!. Dit gaat dus zowel om 
verwerkingen door het partijbureau van de vereniging als verwerkingen door de 
gemeenteraadsfractie van Lokaal!  

Lokaal! verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met 
Lokaal!. Dit zijn leden, belangstellenden, donateurs, websitebezoekers en andere 
zakelijke contacten. Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks wanneer een 
betrokkene onze website bezoekt, wanneer contact gezocht wordt met Lokaal! of bij 
aanmelding als lid.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

• Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, geslacht, titulatuur (optioneel), 
geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig 
telefoonnummer en MAC-adressen van de apparaten waarmee onze website 
bezocht wordt);  

• Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalgegevens); 
• Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, het soort lidmaatschap, de eventuele 

functie die uitgeoefend wordt/is voor Lokaal! of de rechtsvoorgangers van Lokaal! 
(Polderbreed, Voor Berg en Dal en GJS);  

• Bijzondere persoonsgegevens (politieke voorkeur). 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

• Uitvoer geven aan het lidmaatschap en dienstverlening aan de leden van Lokaal!; 

• Bijhouden van de ledenadministratie; 

• Inning van contributie; 

• Versturen van voor betrokkenen relevante informatie zoals nieuwsbrieven of 
activiteiten; 

• Voeren van correspondentie met betrokkenen; 

• Gericht aanbieden van informatie over Lokaal!; 

• Het goed laten functioneren en telkens verbeteren van de website www. 
lokaalbergendal.nl 

Wie hebben inzage in persoonsgegevens 



Het bestuur en het partijbureau hebben inzage in lidmaatschapsgegevens en de inhoud 
van correspondentie. Afhankelijk van de inhoud van de correspondentie wordt deze 
gedeeld met (steun) fractieleden van Lokaal! 

Rechten op verwerking van persoonsgegevens 

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt door Lokaal! heeft recht op 
informatie over deze verwerking. Een betrokkene kan een verzoek om inzage, afschrift, 
wijziging of vernietiging van diens persoonsgegevens richten aan: 
lokaalbergendal@gmail.com.  
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