Nieuwe Privacy Verklaring van de Protestantse Gemeente Bergen op
Zoom
Er is al veel over gezegd en geschreven: er is een nieuwe privacy wet: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Ook wij als gemeente moeten aan deze wet voldoen. Het doel is dat
zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens zodat deze niet in verkeerde handen komen. Om
dat doel te bereiken dient de kerkenraad een privacybeleid te formuleren. Een onderdeel daarvan is
het opstellen en bekrachtigen van een Privacy Statement (Privacy Verklaring). Dit is inmiddels
gebeurd. Deze Privacy Verklaring vindt U elders in deze gemeentebrief. De Privacy Verklaring (met
eventuele toekomstige aanpassingen) is ook te vinden op onze website
(https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/images/algemeen/Privacybeleid/privacy-verklaring-18-06-06.pdf).
Dit document is opgesteld volgens het model dat we hebben ontvangen van het landelijk
Dienstencentrum van de PKN.
Het landelijk model is een nogal juridisch-technisch document dat zich niet zo eenvoudig laat lezen.
Vandaar dat U hieronder een hopelijk wat simpelere uitleg vindt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft dit
gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
Geboortedatum en geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Telefoonnummer en e-mailadres
IBAN-nummer
Lidmaatschapgegevens (bijvoorbeeld: dooplid, belijdend lid, waar gedoopt, waar belijdenis
gedaan)
Mogelijk wel en wee gegevens (verjaardag, jubilea, ziekte)
Mogelijk foto's voor de website

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens om te kunnen functioneren als een volwaardige
gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Denk daarbij aan: omzien naar elkaar, geldwerving,
gezamenlijke activiteiten zoals kerkdiensten, kerkelijke vergaderingen, wijkbijeenkomsten, sacramenten.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?
Wij mogen deze gegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat de wet dit toestaat indien
wij die nodig hebben om te kunnen functioneren als een volwaardige gemeente van de Protestantse Kerk
in Nederland. De wet noemt dit ‘gerechtvaardigd belang’. In bepaalde gevallen, zoals het plaatsen van
herkenbare foto’s op de website of in kerkblad / gemeentebrief / nieuwsbrief zullen wij hier expliciet
toestemming voor vragen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?
We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken we naar het doel waarvoor de
gegevens nodig zijn. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen.

Hoe beveiligen we de persoonsgegevens?
Wij beveiligen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, om ervoor te zorgen dat uw gegevens
bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot uw persoonsgegevens te
beperken, uw account te beveiligen (mocht er in de toekomst een deel van de website per login worden
beveiligd), gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. Papieren gegevens
worden tot een minimum beperkt en zo snel mogelijk na gebruik vernietigd. Ook maken wij afspraken
over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken.

Met welke derde partijen delen wij uw persoonsgegevens?
De gemeente kan uw gegevens delen met andere partijen. Dat doen wij alleen als dat mag op basis van
geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn vrijwel altijd bedrijven die ons drukwerk verzorgen,
maar ook overheidsinstanties en zakelijke relaties zoals verzekeringsmaatschappijen (bijvoorbeeld. i.v.m.
Vrijwilligerswerk).

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?
De gemeente zal uw gegevens niet delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn.

Welke rechten heeft U?
U heeft het recht om:

•
•
•
•
•
•

In te zien welke persoonsgegevens wij precies van U hebben.
De gegevens die wij van U hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist
zijn.
Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer
moeten bewaren.
Uw gegevens over te kunnen dragen, bijvoorbeeld als U zich wilt laten inschrijven in een
andere gemeente.
Recht op vergetelheid – het verzoek uw gegevens te wissen nadat U zich hebt laten
uitschrijven als lid van de PKN.
Het recht om een klacht in te dienen

Om uw rechten uit te oefenen kunt U contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl
Of U doet een briefje in het postvak van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

