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Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zet zich in voor de bescherming van 
het recht op privacy. De bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt nemen wij dan 
ook serieus. Daarbij is ons uitgangspunt dat we niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt 
noodzakelijk is. De persoonsgegevens die we ontvangen worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
behandeld en beveiligd.  

In deze privacy- en cookieverklaring vindt u informatie over of, hoe en waarom het NJCM uw 
persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens 
die door of namens het NJCM worden verwerkt wanneer u bijvoorbeeld lid, abonnee of donateur 
wordt, gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen of websites bezoekt of op andere wijze 
met ons communiceert of in contact bent.  

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de meeste relaties is de Vereniging 
NJCM. Hieronder vallen ook de contacten van het Public Interest Litigation Project (PILP) en Pro Bono 
Connect. Voor abonnees is dat de Stichting NJCM-Boekerij en voor donateurs de Stichting Vrienden 
van het NJCM. Uw contact is steeds hetzelfde NJCM-secretariaat, zoals hieronder vermeld.  
 
Het NJCM in het kort 
Het NJCM zet zich sinds 1974 in voor de bevordering en de bescherming van mensenrechten in 
Nederland. Dit doen we onder meer door de uitwisseling van kennis over mensenrechten te 
stimuleren, door ministers en Kamerleden te informeren over misstanden, door te rapporteren over 
de naleving van mensenrechten in Nederland aan Europese en internationale ‘waakhonden’, en door 
strategische procedures te voeren met ons Public Interest Litigation Project. Daarnaast verbinden we 
middels ons project Pro Bono Connect maatschappelijke organisaties met juridische vragen aan grote 
advocatenkantoren voor gratis juridisch advies. Voor de diensten die we verlenen ontvangen we – 
vanzelfsprekend - persoonsgegevens van verschillende partijen.   
 De Vereniging NJCM bestaat uit circa 1.100 leden. Met hun lidmaatschap ondersteunen 
leden het werk van het NJCM en maken dat mogelijk. Ongeveer 15% van de leden zet zich op 
vrijwillige basis in voor de vereniging. Dat doen zij door actief te worden in de werkgroepen, door op 
te treden als Legal Observer of door mee te werken aan een dossier van het PILP. De organisatie 
NJCM wordt gerund door het bestuur van de Vereniging NJCM en een staf van negen medewerkers.  
 Alle leden van de Vereniging NJCM ontvangen het Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten (NTM), een uitgave van de Stichting NJCM-Boekerij. Particulieren en rechtspersonen 
die alleen het tijdschrift willen ontvangen, kunnen abonnee worden via de Boekerij. Via de Stichting 
Vrienden kan men doneren aan de vereniging. Donateurs worden geïnformeerd over activiteiten van 
de Vereniging NJCM en ontvangen het NTM-nummer waarin het inhoudelijk jaarverslag van de 
Vereniging en de stichtingen is gepubliceerd.  
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Verwerken van persoonsgegevens door NJCM  
Het NJCM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doelen, omdat 
dit noodzakelijk is voor onder andere: 

▪ het voeren van een leden- en donateursadministratie, factureren van lidmaatschappen en 
abonnementsgelden; 

▪ het aangaan en uitvoeren van (arbeids)overeenkomsten; 
▪ het versturen van NJCM’s kwartaalblad, uitnodigingen voor seminars, ledenvergaderingen en 

andere bijeenkomsten, versturen van nieuwsbrieven; 
▪ het aangaan van een samenwerkingen met derde partijen; 
▪ de bedrijfsvoering; 
▪ naar behoren laten functioneren van de websites;  
▪ archiefdoeleinden. 

Het NJCM verwerkt persoonsgegevens via de administratie en de drie websites van de organisatie: 
njcm.nl, pilpnjcm.nl, en probonoconnect.nl. De wettelijke grondslag hiervoor is uw toestemming, de 
uitvoering van een overeenkomst of de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Welke persoonsgegevens verzamelt NJCM 
Het NJCM verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn: 

▪ NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
▪ bankrekeningnummer; 
▪ telefoonnummer; 
▪ geboortedatum; 
▪ geslacht; 
▪ e-mailadres; 
▪ interactiegegevens (naam, titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW-

nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie);  
▪ correspondentie en andere communicatie: processtukken, brieven, e-mailberichten, 

telefoonnotities en andere communicatie; en 
▪ overige informatie: gegevens die we van cliënten of derden krijgen of uit een openbare bron 

voor behandeling van een zaak of aanvraag. 
Het NJCM verzamelt persoonsgegevens direct bij u. Het is niet verplicht om alle genoemde 
informatie te delen wanneer u lid wilt worden of contact wilt opnemen. Dit staat duidelijk vermeld 
bij de in te vullen velden.  
 
Uitgave Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 
Het NJCM biedt een vaktijdschrift aan waarmee leden, abonnees, donateurs en anderen worden 
geïnformeerd over mensenrechtelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse 
rechtsorde: het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM). Het NTM is een uitgave van de 
Stichting NJCM-Boekerij.  
 
Websites en sociale media 
Gegevensverzameling via de websites vindt alleen plaats indien u gebruik maakt van het 
contactformulier, het aanmeldformulier voor het lidmaatschap of een abonnement op het NTM, of 
als u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Voor de websites van het PILP en Pro Bono 
Connect gebeurt dit bovendien wanneer u respectievelijk een zaak meldt of een verzoek indient, en 
wanneer u een donatie doet ten behoeve van een project.  
 
Links naar andere websites 
De websites van het NJCM, Pro Bono Connect en het PILP bevatten links naar websites van derden. 
Als u op deze links klikt, verlaat u onze websites. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van  
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toepassing op websites van derden, omdat wij geen invloed hebben op de wijze waarop zij met uw 
persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier 
waarop deze websites uw persoonsgegevens gebruiken. Raadpleeg het privacybeleid van de 
betreffende derde partij voor meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens. 
 
Sociale media 
Op onze websites zijn knoppen opgenomen van o.a. Facebook, Twitter en LinkedIn. Om te zien wat 
deze partijen doen met persoonsgegevens die zij verzamelen, verwijzen wij u naar de 
privacyverklaring van de betreffende partij.  
 
Embedded content  
Op de websites van het NJCM kan gebruik worden gemaakt van content op andere sites doordat 
ernaar wordt verwezen, bijvoorbeeld middels YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als 
de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen precies doen met 
deze cookies en daarmee verzamelde persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van de 
desbetreffende partij. 
 
Nieuwsbrieven 
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verstrekt u uw naam en emailadres. Deze gegevens 
bewaren we voor onbepaalde tijd, totdat u uw nieuwsbriefinschrijving opzegt. Wanneer u zich 
uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen we ook uw gegevens. Uitschrijven voor de nieuwsbrief 
kan bijvoorbeeld onderaan de laatste nieuwsbrief die u heeft ontvangen. 
 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
Het NJCM verstrekt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden voor commerciële doeleinden. 
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de 
bedrijfsvoering of als u daarvoor persoonlijk toestemming heeft gegeven, zoals de verzending van 
het NTM. Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, die namens ons persoonsgegevens 
verwerken, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens conform de AVG en deze Privacy- en 
cookieverklaring worden beschermd door de verwerkersovereenkomsten die wij met deze derden 
hebben gesloten.  
 
Bewaartermijnen 
Het NJCM bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden 
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn 
verzameld. Voor betalingen geldt een bewaartermijn van zeven jaar ten behoeve van de 
Belastingdienst en de verantwoording naar subsidieverstrekkers. Voor het bewaren van dossiers van 
rechtszaken geldt een langere termijn, vijf tot twintig jaar. Wanneer uw relatie met het NJCM stopt 
en eventuele bewaartermijnen zijn verlopen, vernietigen wij uw persoonsgegevens. Eventuele 
gegevens die we langer bewaren voor statistische of wetenschappelijke doeleinden anonimiseren wij 
zodat zij niet meer herleidbaar zijn tot uw persoon. 
 
Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen? 
Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking 
van uw persoonsgegevens:  

a. het recht van informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken; 
b. het recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;  
c. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 
d. het recht op het wissen van uw persoonsgegevens; 
e. het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
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f. het recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen 
organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;  
g. het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en; 
h. het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te 
herroepen. 

Heeft u op basis van deze rechten vragen aan het NJCM dan kunt u ons middels een inzage- of 
correctieverzoek op grond van de AVG een bericht sturen. Ook kunt u ons verzoeken om uw 
gegevens te laten verwijderen. Het verzoek richt u aan: njcm@law.leidenuniv.nl o.v.v. ‘ verzoek 
inzake persoonsgegevens o.g.v. AVG’. 
 
Beveiligen van persoonsgegevens 
Het NJCM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in 
overeenstemming met de AVG uw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging 
of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Dat doen wij onder meer door ervoor te 
zorgen dat: 

▪ de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd en de beschikbaarheid van 
uw persoonsgegevens zal worden gehandhaafd; 

▪ personeel is getraind in informatiebeveiligingsvereisten, en; 
▪ uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang. 

 
Cookieverklaring 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de 
browser van uw computer, tablet of telefoon. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld 
het gebruik van de site voor u gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen of het 
mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.  

Op onze websites maken wij spaarzaam gebruik van cookies. Momenteel hebben wij een 
share-cookie, die ervoor zorgt dat de share buttons werken. Hiervoor is sessie-informatie nodig van 
de gebruiker bij de betreffende social media. De Wordpress-cookies zorgen ervoor dat een 
Wordpress-gebruiker van de site niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. 
 
In- en uitschakelen van cookies 
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt toegestaan wanneer u 
ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let 
op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. U kunt er ook voor kiezen 
de cookies handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw 
webbrowser raadplegen. 
 
Laatste versie privacyverklaring NJCM 
Deze privacyverklaring  is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2021. 
Het NJCM behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie 
van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. 
 
Contactgegevens  
+31 (0)71 527 7748 / njcm@law.leidenuniv.nl   
Postbus 778, 2300 AT Leiden / Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden  
RSIN-nummer: 004588617 / KvK-nummer: 40445896  
njcm.nl / pilpnjcm.nl / probonoconnect.nl 


