Privacy-richtlijnen website(s)
Sommige Amnesty-groepen hebben een eigen (groeps)website. Het is belangrijk dat deze websites veilig zijn
en in overeenstemming met de AVG worden ingericht. Immers geldt ook hier dat Amnesty Nederland
(eind)verantwoordelijk is voor data die worden verzameld via deze groepswebsites.
(Groep)websites kunnen op verschillende manieren (persoons)gegevens verzamelen. Dit kan via (1)
webformulieren of via (2) cookies:
1. Webformulieren
Kunnen deelnemers zich via de website inschrijven voor een lokale actie of nieuwsbrief? Dan worden via de
website persoonsgegevens verzameld. Plaats in dat geval een zichtbare link naar de privacy-verklaring op
het webformulier, voorzien van de volgende disclaimer:
“Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Meer
lezen over privacy.”
Hierin is een link naar het privacybeleid van Amnesty opgenomen. Ook is het belangrijk dat er ergens op de
website een link naar het privacybeleid staat, bij voorkeur op de startpagina of in de footer (de informatie die
op iedere pagina van de website onderaan te zien is) van de website.
Ingevulde webformulieren blijven vaak bewaard aan de achterkant van een website, waar de bezoeker ze
niet kan zien, maar de beheerder van de website wel. Het is belangrijk om die webformulieren regelmatig te
verwijderen.

2. Cookies
Worden er cookies geplaatst op de website? Zorg er dan voor dat dat gebeurt in overeenstemming met
Amnesty’s cookiestatement, waarin duidelijk wordt uitgelegd welke cookies er worden geplaatst en waarom.
En zorg ervoor dat je bezoekers toestemming vraagt voor het plaatsen van tracking cookies1 middels een
duidelijke cookiebanner of cookiewall.
Daarnaast is het belangrijk dat er op de website een mogelijkheid is om contact te leggen met de groep via
e-mail of een contactformulier, en dat de informatie op de website actueel is.
Internetgroep
De internetgroep ondersteunt webmasters van lokale groepen op inhoudelijk en technisch vlak. De
internetgroep kijkt minimaal tweemaal per jaar of de websites van lokale groepen voldoen aan deze
richtlijnen, Daarvoor gebruikt de groep deze checklist. Ook kijkt de internetgroep dan of de website voldoet
aan de eisen vanuit de AVG. Eventuele tekortkomingen of fouten geeft de internetgroep door aan de
webmaster van de lokale groep. De webmaster kan de aanpassingen dan uitvoeren, indien gewenst met
assistentie van de internetgroep. Voor Joomla en Wordpress biedt de internetgroep een template
respectievelijk een thema aan en verzorgt zij webfilters die zorgen voor de veiligheid van de websites.
Informatie over de internetgroep is te vinden op https://internetgroep.amnesty.nl
Indien een website niet conform de algemene richtlijnen en de vereisten vanuit de AVG is opgesteld en de
webmaster of groep geen gehoor geeft aan verzoeken tot aanpassing door de internetgroep, wordt de
Een tracking cookie is in staat om een internetgebruiker te identificeren en na te gaan welke pagina’s iemand bezoekt,
bijvoorbeeld om iemands interesse daaruit af te leiden.
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regiocoördinator ingelicht. Die zal hierover contact opnemen met de groep. Indien een webmaster of groep
geen gehoor geeft aan herhaaldelijke verzoeken tot aanpassing, dan kan een (groep)website - in het
uiterste geval en in overleg met de Manager Mobilisatie & Actie - door de internetgroep tijdelijk worden
geblokkeerd. Ook wordt dan de link van de regiopagina van amnesty.nl tijdelijk verwijderd. Zodra de
aanpassingen voltooid zijn, wordt de blokkade opgeheven en de link naar de lokale pagina hersteld.

