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februari 2019
Model Privacyverklaring
van de voortgezette Gereformeerde Kerk te Harkema
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Privacy Protocol – vGKN Harkema
Voorafgaand
De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens
maar ook aan e-mailadressen, (pas)foto's, etc.
Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan gegevens over gezondheid. De kerk heeft met al dit
soort persoonsgegevens te maken.
De vGKN Harkema communiceert binnen en buiten de kerkelijke gemeente met diverse middelen. Een deel daarvan is specifiek ledengericht, een
ander deel is dat niet. Aan de communicatie zitten privacy aspecten. Teneinde op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de communicatie en
de privacy daarbij te waarborgen is een “Privacy Protocol” opgesteld.
Het gebruik van communicatiemiddelen heeft tot doel:
• Gemeenteleden directer bij de gemeente te betrekken door het verstrekken van informatie over diensten of activiteiten. Het gaat hier zowel over
mensen die direct deelnemen als over mensen die door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn.
• Mede invulling geven aan zorg voor elkaar door elkaar te informeren over het wel en wee van gemeenteleden.
• Personen buiten de gemeente te informeren over onze gemeente en ons christelijk geloof.
Daar waar het over personen gaat moet rekening gehouden worden met privacy aspecten. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen algemeen
toegankelijke informatie en alleen voor leden toegankelijke informatie.
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Algemeen
Uitgangspunt is dat in de diverse uitingen de privacy van personen binnen en buiten de gemeente gerespecteerd wordt.
Personen die in geschreven -, audio- of visuele uitingen herkenbaar zijn, hebben het recht om deze uitingen te laten verwijderen. Hiervoor kan men terecht
bij de coördinator gegevensbescherming of scriba; voor contactgegevens zie het kerkblad, de website en/of Jaarboekje.
Publicatie van persoonsgerichte informatie geschiedt alleen na toestemming van betreffende personen. Daarbij kunnen verschillen gemaakt worden voor
wat betreft de diverse vormen van publiceren.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
De kerk is op basis van de AVG niet verplicht een FG (functionaris gegevensverwerking) aan te stellen. Omdat de Voortgezette Gereformeerde Kerk
Harkema belang hecht aan het goed omgaan met privacy en persoonsgegevens hebben wij wel een coördinator gegevensbescherming aangesteld.
De taken van de coördinator gegevensbescherming zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen de kerk. Ook houdt
de coördinator gegevensbescherming de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De verschillende onderdelen binnen de kerk hebben
hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens.
De coördinator gegevensbescherming is via post of per e-mail als volgt te bereiken:
Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema
Coördinator gegevensbescherming
Postbus 47
9280 AA Harkema
scriba@kerkharkema.nl
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Gebruik van persoonsgegevens

Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema verzamelt geen persoonsgegevens via de website.
Persoonsgegevens die wij verwerken

De Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Achternaam
• Tussenvoegsel
• Voorletters
• Voornaam
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• e-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• IBAN-nummer (alleen van voorgangers)
• doopdatum
• belijdenisdatum
• huwelijksdatum
• dooplid, belijdend lid of administratief lid
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden
(mede afhankelijk van welke activiteiten en inschrijvingen u gebruikt):
• om uw inschrijving voor ons lidmaatschap of overige diensten te verwerken.
• om u te kunnen informeren over de gemeente betreffende activiteiten en medeleven.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
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Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omgeschreven gebruik van uw gegevens, kunt u die toestemming op ieder moment weer
intrekken. Denk hierbij aan het opnemen van uw contactgegevens in het jaarlijkse adresboekje
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft de volgende privacy rechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema van u verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema van u verwerkt te laten aanpassen
of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema te vragen het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op data-portabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen, bijvoorbeeld bij vertrek uit de gemeente.
Wilt u gebruik maken van deze rechten?
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de kerk via de volgende contactgegevens:
Naam
Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema t.a.v. scriba
Postadres
Postbus 47 9280 AA Harkema
E-mail
scriba@kerkharkema.nl
Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de kerkenraad scriba@kerkharkema.nl
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Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit
zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Publicatiemedia
Jaarboekje
Het jaarboekje wordt uitsluitend verspreid onder gemeenteleden. Om deze reden is het toegestaan daarin hun gegevens op te nemen; het gaat - volgens
het Vrijstellingsbesluit WBP - dan om gegevens als ‘adres en/of telefoonnummer en gegevens omtrent ‘de aard van het lidmaatschap’ (dooplid, belijdend
lid) ‘alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van het genootschap’ (ambtsdrager, activiteiten).
Kerkblad
●
Het kerkblad is eveneens uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden en wordt daarom alleen intern, binnen de gemeente verspreid.
Privacy gevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van het kerkblad daarin opgenomen worden.
Privacygevoelige informatie heeft betrekking op het volgende:
• Geboorte, ziekte en overlijden, huwelijksjubilea en verjaardagen van ouderen. Gemeenteleden kunnen ervoor kiezen dit wel of niet in het kerkblad te
laten plaatsen.
• Nieuw ingekomen, verhuizing, onttrekking. Ook hier kan ervoor gekozen worden dit wel of niet op te nemen.
• Doop, belijdenis en huwelijk. Dit vindt plaats in een officiële kerkdienst en wordt daarom gepubliceerd.
• Vakanties van bijvoorbeeld predikanten.
• Overzicht van kerkdiensten met voorgangers, worden foto’s gebruikt.
• Gemeenteleden die in een verzorg of verpleeghuis verblijven worden naam en adres genoemd. Gemeenteleden kunnen ervoor kiezen dit wel of niet
in het kerkblad te laten plaatsen.
• Contactgegevens van commissies worden weergegeven in naam en telefoonnummer en/of e-mailadres.
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Kerkdiensten
Kerkdiensten zijn audio live of later via kerkdienstengemist.nl te volgen.
Er worden gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst gedeeld met de gemeente.
Website
De website www.kerkharkema.nl is voor een ieder vrij toegankelijk. Via de website kan het doen en laten van de gemeente worden gevolgd.
Privacygevoelige informatie heeft betrekking op de volgende zaken:
- Preekrooster waarin de namen en woonplaatsen van de voorgangers worden vermeld.
- Nieuwsberichten over bijzondere diensten, activiteiten etc., al dan niet voorzien van foto’s en namen van de betrokken gemeenteleden.
- Fotoalbums met foto’s van activiteiten en bijzondere diensten. Hierop zijn, naast gemeenteleden, soms ook derden zichtbaar.
Op de contactpagina van de website zijn geen NAW-gegevens opgenomen en ook geen privé e-mailadressen.
Facebook
•

•
•
•

De toepassing waarvoor Facebook gebruikt wordt,:
- Aankondigen van kerkdiensten, evenementen, enzovoort.
- Tonen van fotoalbums van activiteiten
- Delen van Bijbelteksten
De aankondigingen zullen geen problemen geven op het gebied van privacy.
Fotoalbums kunnen wel privacyaspecten in zich hebben. Dit zijn foto’s die ook op de website zelf staan.
Het profiel van VGKN Harkema is wel openbaar dus ook zichtbaar voor vrienden van vrienden enz.

Facebook wordt beheerd door het jeugdwerk. Er zijn twee personen die er iets op kunnen zetten.
Wel is het zo dat natuurlijk iedereen VGKN Harkema kan taggen in een bericht.
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Foto’s
• Tijdens kerkdiensten, activiteiten maar ook ten behoeve van het voorstellen van personen, kunnen foto’s gemaakt worden.
• Bij activiteiten door kleine groepen zal eveneens toestemming aan de leden van de groep gevraagd worden.
• Bij grote activiteiten en kerkdiensten waarbij gefotografeerd wordt, dient dit aangegeven te worden. Dit is aangegeven middels een bord aan
de buitengevel van de kerk.
• Maken van foto’s tijdens dopen en trouwdiensten is toegestaan mits daarbij geen close ups gemaakt worden van derden tenzij daarvoor
toestemming is verleend.

