Privacy leden bewonersorganisaties Omgevingsraad Schiphol
Benodigde gegevens bij registratie
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van bewonersvertegenwoordigers, dienen
achterbanorganisaties in ieder cluster zich te registreren via de website van de
Omgevingsraad. Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen dienen de
achterbanorganisaties te voldoen aan de voorwaarden dat de achterbanorganisatie bestaat
uit minimaal 100 unieke leden, sympathisanten of donateurs (hierna: leden) van
kiesgerechtigde leeftijd die in het betreffende cluster wonen. Daarvoor dienen bij de
registratie naam, adres en woonplaats - en bij voorkeur ook geboortedatum en
telefoonnummer of e-mailadres - bekend te zijn bij het secretariaat van de Omgevingsraad.
Steekproef controle gegevens
Om te kunnen controleren of de achterbanorganisaties voldoen aan de gestelde
voorwaarden, en daarmee dus het recht verwerven om deel te nemen aan de verkiezingen,
zal de kwartiermaker c.q. voorzitter van de Omgevingsraad steekproefsgewijs checken of de
ledenlijsten correct zijn en de opgegeven leden aan de gestelde vereisten voldoen. De
controle is noodzakelijk om een deugdelijke vertegenwoordiging van bewoners in het
Regioforum van de Omgevingsraad te kunnen waarborgen en voor de goede vervulling van
de publiekrechtelijke taak van de Omgevingsraad, te weten het fungeren als overleg- en
adviesorgaan waarin de bewonersdelegatie optreedt als vertegenwoordiging van de
omgeving. Om die reden zal een steekproef gehouden worden. Deze in de steekproef
geselecteerde organisaties respectievelijk bewoners dienen de aan hen gestelde vereisten
voor lidmaatschap van de Omgevingsraad Schiphol binnen een door de kwartiermaker te
stellen termijn – doch uiterlijk vóór de bijeenkomst van het kiescollege – te kunnen aantonen.
Het belang van de Omgevingsraad is afgezet tegen de mogelijke inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen. De gevraagde verwerking van naam, adres, woonplaats - en
steekproefsgewijs tevens van de geboortedatum en telefoonnummer of e-mailadres – is voor
de betrokkene een relatief beperkte inbreuk die opweegt tegen het grotere belang van het
goed functioneren van een publiek overleg- en adviesorgaan.
Gebruik en toegang persoonsgegevens
Bij het aanmeldformulier voor achterbanorganisaties dient expliciet aangegeven te worden
door de achterbanorganisatie dat deze zijn leden in staat heeft gesteld bezwaar te maken
tegen de vermelding van hun lidmaatschap en persoonsgegevens op de ledenlijst van de
achterbanorganisatie. In de steekproef zal dit ook gecheckt worden. Indien er bezwaar
gemaakt wordt, zullen de achterbanorganisaties de persoonsgegevens niet verstrekken. Deze
leden kunnen in dat geval niet meegerekend worden bij het vereiste aantal van 100 leden.
De toegang tot de gegevens is nadrukkelijk voorbehouden aan de kwartiermaker c.q.
voorzitter en het secretariaat van de Omgevingsraad; de verstrekte gegevens zullen niet
worden gedeeld met derden en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het
controleren van de eisen voor deelname aan de achterbanorganisaties. Tevens zal de
steekproef niet door een derde partij worden uitgevoerd. Het secretariaat van de

Omgevingsraad vernietigt de persoonsgegevens één week nadat de verkiezingsuitslag in het
cluster is vastgesteld.

