
Privacy en cookie statement Omroep ZWART – versie 1.1, 7 september 2020 

Omroep ZWART neemt privacy bijzonder serieus en zorgt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de               

persoonsgegevens die we van jou verzamelen. We verwerken je persoonsgegevens enkel in            
overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en zullen jouw data nooit            
verkopen aan derde partijen. Omroep ZWART verwerkt persoonsgegevens om verschillende          

redenen. In dit privacy en cookie statement staat omschreven welke persoonsgegevens wij            

verzamelen, waarom we dit doen, hoe we hiermee omgaan en wat jouw rechten zijn. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt Omroep ZWART? 

Omroep ZWART verzamelt van haar leden de volgende persoonsgegevens: 

- Volledige naam; 
- Geboortedatum;  

- Adres; 
- Geslacht (m/v) zoals vermeld in je paspoort1; 
- Lidmaatschapsnummer; 
- E-mailadres; 

- Telefoonnummer; 

- Informatie over betalingstransacties.  

Indien je contact opneemt met Omroep ZWART verzamelen wij de gegevens die je ons zelf verstrekt. 

Ook van donateurs van Omroep ZWART die niet ook lid zijn van de omroep verzamelen we (een deel                  

van) deze persoonsgegevens. 

Sommige gegevens worden daarnaast automatisch verzameld op het moment dat je onze website             

bezoekt. Dit gebeurt door middel van cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in het cookie                

statement in artikel 9. 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Omroep ZWART verzamelt gegevens op basis van de volgende grondslagen: 

- Om een overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren; 
- In verband met een gerechtvaardigd belang dat Omroep ZWART heeft; 

- In sommige gevallen op basis van jouw toestemming; 

- In verband met een wettelijke verplichting. 

Op basis van deze grondslagen verwerkt Omroep ZWART persoonsgegevens voor de volgende            

doeleinden: 

- Om je lidmaatschap of donatie te verwerken en een lidmaatschapsovereenkomst af te            

sluiten; 
- Voor de inning, administratie en controle van lidmaatschapsgelden of donaties; 
- Om te kunnen controleren en aan te tonen dat door de leden contributie is betaald; 

- Om contact met je te hebben en je op de hoogte te houden van ontwikkelingen; 
- Om je uit te nodigen voor events of acties die wij organiseren; 

1 Wij begrijpen uiteraard dat het geslacht in je paspoort (m/v) misschien niet overeenkomt met hoe je je voelt, 
met andere woorden je genderidentiteit. Wij zijn echter verplicht om deze informatie te vragen, zodat het 
Commissariaat op de peildatum kan controleren of we genoeg leden hebben voor een (voorlopige) erkenning 
als publieke omroep.  



- Om je de Omroep ZWART nieuwsbrief te sturen en je op de hoogte te houden van events en                  

acties (tenzij je ons hebt laten wie deze niet te willen ontvangen); 
- Om je relevante informatie en advertenties op de website of social media te laten zien; 
- Om onze website optimaal te laten functioneren en te verbeteren; 

- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van de Mediawet; 

- In verband met statistische doeleinden, zodat we beter begrijpen wie onze doelgroep is. 

3. Deelt Omroep ZWART persoonsgegevens met derde partijen? 

In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de             
bedrijven die Omroep ZWART heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de betaling van het              

lidmaatschapsgeld en donaties, de ledenadministratie en ICT-leveranciers. In verband met de           
verplichte ledentelling op grond van de Mediawet kunnen gegevens daarnaast eens per vijf jaar              
worden gedeeld met het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het CvdM verwerkt            

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de ledentelling. Al deze partijen gaan            
vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Zij zullen persoonsgegevens niet verwerken voor andere            
doeleinden dan die in dit privacy statement zijn omschreven en zorgen voor passende             

beveiligingsmaatregelen. 

Omroep ZWART deelt persoonsgegevens meestal alleen met partijen binnen de Europese           

Economische Ruimte (EER). Indien gegevens wel worden gedeeld buiten de EER doet Omroep ZWART              
dit alleen met landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat deze een passend              
beschermingsniveau bieden of via andere beschermingsmaatregelen die door de Europese          

Commissie zijn goedgekeurd. 

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

Omroep ZWART bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn              
benoemd in dit privacy statement. In beginsel zullen gegevens niet langer worden bewaard dan tot               
twee jaar na de beëindiging van het lidmaatschap. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard             

worden in verband met een wettelijke verplichting. Zo is Omroep ZWART verplicht gegevens in              

verband met de financiële administratie zeven jaar te bewaren. 

5. Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd? 

Omroep ZWART zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om je           
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt Omroep           

ZWART gebruik van beveiligde servers om je gegevens op te slaan en hebben wij afspraken gemaakt                

over beveiligingsmaatregelen met derde partijen waarmee we jouw persoonsgegevens delen. 

6. Wat zijn je rechten onder de AVG? 

De AVG geeft eenieder wiens persoonsgegevens worden verwerkt de volgende rechten. Hiertoe kan             

je een schriftelijk verzoek bij ons doen via de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 7. 

- Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of (in een aantal                 

gevallen) verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. 
- In het geval dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn kan je een verzoek doen                 

om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

- Je hebt het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je je gegevens ontvangt op een manier                 
waarop de gegevens makkelijk kunnen worden doorgegeven aan een andere organisatie. 



- Je kunt daarnaast een verzoek doen tot de beperking van het verwerken van je gegevens of                

daartegen bezwaar maken. 
- Je hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven en om toestemming in                  

te trekken voor andere verwerkingen van jouw gegevens waarvoor je ons toestemming hebt             

verleend;  
- Tot slot heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens                 

over de manier waarop wij je gegevens verwerken. 

7. Heb je vragen of een klacht? 

Indien je vragen hebt over dit privacy statement, over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of heb                

je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Omroep                

ZWART via de onderstaande gegevens. 

Vereniging Omroep ZWART  
Wibautstraat 150  
1091 GR Amsterdam  

KvK: 78383420 

E-mailadres: klachten@omroepZWART.nl 

8. Wijzigingen aan dit privacy statement 

Omroep ZWART kan dit privacy statement indien nodig wijzigen. Het is daarom verstandig dit privacy               
statement regelmatig te bekijken. Het meest recente privacy statement zal altijd te vinden zijn op de                
website van Omroep ZWART (www.omroepZWART.nl). Bij grote veranderingen zal je door Omroep            

ZWART op de hoogte worden gesteld. 

9. Cookie statement 

Als je de website www.omroepZWART.nl bezoekt worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine,             
eenvoudige tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website             
bezoekt. Omroep ZWART verzamelt functionele en analytische cookies. In het geval dat er met de               

cookies persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit in overeenstemming met het privacy           

statement.  

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en te               
beveiligen. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Met deze cookies worden            

bijvoorbeeld de scherminstellingen die gebruikt moeten worden bepaald en kunnen je inloggegevens            

worden opgeslagen.  

Voor de uitvoering van betalingstransacties via de website (voor de inning van lidmaatschapsgeld of              
donaties) worden cookies van onze payment provider Mollie (www.mollie.nl) gebruikt. Via deze            

cookies krijgt Mollie toegang tot persoonsgegevens (zoals transactie data, informatie over           
betalingsmethodes en naam- en adresgegevens) die nodig zijn om betalingen te kunnen uitvoeren en              

te controleren, voor authenticatiedoeleinden en om fraude te voorkomen.  

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren,              

zodat de website verbeterd kan worden. Zo kan het gebruiksgemak van de website worden              
verhoogd.  

http://www.omroepzwart.nl/
http://www.omroepzwart.nl/


Met analytische cookies wordt onder meer bijgehouden: 

- Hoeveel bezoekers de website heeft; 

- Welke pagina’s op de website worden bezocht; 
- Hoe lang bezoekers zich op deze pagina’s bevinden; 
- De volgorde van het bezoeken van de pagina’s; 

- Welke internetbrowser je gebruikt; 

- Of je een webpagina opent vanuit een mail, zoals de nieuwsbrief. 

Voor het plaatsen van deze cookies worden Google Analytics en Facebook Pixel gebruikt.  

Wanneer je meer wilt weten over hoe derde partijen omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je               

door naar het privacy statement van deze partijen: 

Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

https://www.mollie.com/nl/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://www.facebook.com/policies/cookies/

