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Privacyverklaring en verwerkingsregister Federatie Gouda
1. Inleiding
De Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen in Gouda en omgeving
(hierna te noemen als ‘Federatie Gouda’) is een lokale geloofsgemeenschap gebaseerd op een
samenwerkingsverband waarin de Doopsgezinde Gemeente Gouda (DGG), Remonstrants Gereformeerde Gemeente
Gouda (RGGG), Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda (VVPG) met elkaar samenwerken. Federatie Gouda
verwerkt van haar leden, vrienden en van andere betrokkenen, persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen
wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen Federatie Gouda; het gebruik, de doelen
waarvoor ze worden verwerkt en grondslagen van deze gegevensverwerking. Deze beoogt aan alle betrokkenen
inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit document beschrijft verder de rechten die een
betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de
contactpersoon is.
1.1 Over Federatie Gouda
Federatie Gouda heeft de verenigingsvorm, een bestuur en ledenadministratie. De DGG, RGGG en VVPG hebben
ieder ook een eigen bestuur en ledenadministratie. Deze privacyverklaring beschrijft alleen de verwerking van
persoonsgegevens die valt onder de verantwoordelijkheid van Federatie Gouda. Verwerkingen van
persoonsgegevens door de DGG, RGGG en VVPG vallen hierbuiten.
1.2 Leden en vrienden
‘Vrienden’ zijn belangstellenden of aspirant-leden, verbonden aan Federatie Gouda.
Vrienden zijn net zo sterk verbonden met onze geloofsgemeenschap als leden. Als het gaat om de verwerking van
persoonsgegevens stellen we vrienden gelijk aan leden van Federatie Gouda. Binnen het samenwerkingsverband zijn
leden, vrienden en belangstellenden van één van de onder 1.1. genoemde drie groeperingen ook lid van Federatie
Gouda. Lid zijn van alleen Federatie Gouda kan ook.
2. Gegevensverwerking in het kader van het lidmaatschap van onze kerk
Indien u lid (of vriend) wil worden van Federatie Gouda, verwerken wij vanaf dat moment in het kader van uw
kerklidmaatschap, voor kerkactiviteiten en de gerechtvaardigde belangen van onze geloofsgemeenschap, uw
persoonsgegevens in de (leden)administratie. Een opsomming van mogelijke persoonsgegevens treft u aan in de
onderdelen II en III van deze privacyverklaring. Deze (persoons)gegevens verstrekt u aan ons via het
inschrijfformulier of op een later moment op een andere wijze. Het is ook mogelijk dat wij uw
lidmaatschapsgegevens aangeleverd krijgen door één van de onder 1.1. genoemde groeperingen die die
mogelijkheid noemen in hun eigen privacyreglement. Deze (persoons)gegevens zijn onlosmakelijk verbonden aan uw
lidmaatschap van Federatie Gouda en worden voor dat doel verwerkt.
2.1 Registratie van toestemmingen bij de ledenadministratie
De verwerking van uw persoonsgegevens volgt voor een deel rechtstreeks uit uw lidmaatschap van Federatie Gouda.
Om kerk te kunnen zijn en daartoe alle (kern)activiteiten te kunnen uitvoeren, heeft Federatie Gouda een
gerechtvaardigd belang en is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor andere activiteiten en
daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens vragen wij eerst uw toestemming. Het geven van
toestemming gaat meestal schriftelijk, maar kan ook elektronisch. Zolang het maar uitdrukkelijk geschiedt.
Zo wordt bij het inschrijven van nieuwe leden gevraagd om bepaalde toestemmingen, maar ook gedurende het
lidmaatschap. Aangezien iedereen het recht heeft om gegeven toestemmingen ook weer in te trekken, worden
vanzelfsprekend ook mutaties in dit deel van de administratie verwerkt.
Federatie Gouda spant zich in om periodiek alle gegeven toestemmingen te laten herbevestigen door haar leden en
vrienden.
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In andere gevallen zal u op ad hoc basis vooraf om toestemming worden gevraagd, bijvoorbeeld als het gaat om wel
of geen mededeling te doen (in de kerk of Nieuwsbrief) over u persoonlijk betreffende heuglijke of minder heuglijke
gebeurtenissen.
2.2 Ledenlijst (papieren uitgave) en daarin opgenomen foto’s
Federatie Gouda hecht zeer aan de uitgave van een papieren ledenlijst, omdat deze van oudsher een belangrijke
functie vervult in onze geloofsgemeenschap. Hoewel deze ledenlijst bedoeld is voor leden en vrienden, kan
uiteindelijk niet volledig worden uitgesloten dat deze lijst ook buiten deze kring terecht kan komen. Deze lijst
kwalificeert derhalve als een openbare ledenlijst. Om die reden vragen wij bij het verlenen van toestemming voor
opname van (persoons)gegevens in deze uitgave ook uitdrukkelijk dit risico van openbaarmaking te accepteren.
Niettemin drukken wij leden en vrienden op het hart om zeer zorgvuldig om te gaan met de ledenlijst, deze niet af te
geven aan derden en ingeval van weggooien, deze niet intact of leesbaar bij het oud papier te doen.
2.3 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
De predikant en bestuursleden van Federatie Gouda zijn in meerderheid ook verbonden aan één van de onder 1.1
genoemde groeperingen die samenwerken binnen Federatie Gouda. De kerkorde of reglementen van deze
groeperingen verplichten eenieder, zowel als de statuten van Federatie Gouda zelf, die op basis van zijn kerkelijke
functie gegevens ontvangt, tot geheimhouding. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met
persoonsgegevens heeft Federatie Gouda verder diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in
onderdeel V van dit document.
2.4 Ledenadministratie (digitaal), werk van de predikant, bestuur en de Bezoekcommissie
De ledenadministratie is digitaal beschikbaar voor de predikant, de leden van het bestuur van Federatie Gouda, die
dat nodig hebben in het kader van hun functie, en de beheerder van de ledenlijst. Momenteel worden aan leden van
de Bezoekcommissie op ad hoc basis (persoons)gegevens verstrekt door voornoemde bestuursleden of de predikant,
die zij nodig hebben voor het afleggen van bezoeken. De huidige digitale ledenadministratie staat in Google Drive en
maakt gebruik van de autorisatie-mogelijkheden en informatiebeveiliging in Google Drive.
2.5 Verstrekkingen aan aangesloten samenwerkende kerkgenootschappen
Bij uw lidmaatschap van Federatie Gouda kan het lidmaatschap horen van één van de groeperingen (DGG, RGGG of
VVPG). Indien u lidmaatschap van een der laatste ambieert bij uw aanmelding voor een lidmaatschap van Federatie
Gouda, geven wij uw NAW-gegevens, uw e-mailadres en uw geboortedatum door aan het bestuur(slid) en de
ledenadministratie van de desbetreffende groepering (in Gouda). Zij hebben eigen toelatingsvoorwaarden. Deze
toelatingsprocedure en verdere verwerking van persoonsgegevens valt dan niet meer onder de
verantwoordelijkheid van Federatie Gouda, maar van de desbetreffende groepering.
Dit geldt ook voor het delen van (persoons)gegevens door de groepering met de desbetreffende landelijke
organisatie. Tenslotte worden ook uw (persoons)gegevens uitgewisseld tussen Federatie Gouda en het secretariaat
van de betreffende groepering als er mutaties zijn.
2.6 Verwerken van (persoons)gegevens van kinderen
Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar moeten de ouders toestemming geven.
2.7 Bewaartermijnen
Uw (persoons)gegevens die worden verwerkt in verband met het kerklidmaatschap worden bewaard voor de duur
van uw lidmaatschap. Ingeval van oud-lidmaatschap worden uw gegevens ook bewaard, tenzij u aangeeft hiertegen
bezwaar te maken (zie ‘recht op vergetelheid’).
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3. Overige doelen van gegevensverwerking.
In verband met andere activiteiten van Federatie Gouda, die niet onlosmakelijk verband houden met het
kerklidmaatschap, vragen wij separaat toestemming om uw (persoons)gegevens daarvoor te mogen verwerken. Om
hiervan een beeld te geven volgt hieronder een opsomming van vaste activiteiten. Dat laat onverlet dat zo nodig ook
op ad hoc basis uw toestemming kan worden gevraagd en u deze kan verlenen (zoals het u vanzelfsprekend ook
vrijstaat om deze te weigeren).

3.1 Interne Nieuwsbrief
Federatie Gouda stuurt maandelijks een interne nieuwsbrief rond naar leden en vrienden met daarin voor hen
relevante informatie. In deze interne nieuwsbrief kunnen berichten staan over ‘lief en leed’ en de personen die het
betreft. Aan- of afmelden voor deze interne nieuwsbrief kan met een email aan de secretaris.
3.2 Externe Nieuwsbrief
Federatie Gouda stuurt een nieuwsbrief rond naar externe partijen met daarin voor hen relevante informatie. In
deze externe nieuwsbrief staan geen persoonsgegevens van leden of vrienden. Aan- of afmelden voor deze externe
nieuwsbrief kan met een email aan de secretaris.
3.3 VrijSpraak
Federatie Gouda geeft het kerkblad VrijSpraak uit. Het kerkblad heeft een openbaar karakter.
De papieren uitgave van de VrijSpraak wordt toegezonden aan leden en vrienden, die daar prijs op stellen en aan
abonnementhouders op het blad. De VrijSpraak verschijnt ook digitaal op de website van de Federatie Gouda.
3.4 Facebook (https://www.facebook.com/FederatieGouda/)
Federatie Gouda gebruikt haar facebook pagina om activiteiten onder de aandacht te brengen, hierbij wordt geen
privacygevoelige informatie over leden of vrienden gedeeld. Indien u er zelf voor kiest om deze pagina te liken of te
volgen zal dit zichtbaar zijn voor derden. Hierop heeft Federatie Gouda geen invloed.
3.5 Activiteiten en gebruik foto’s of filmpjes
Van bijeenkomsten, kerkdiensten, uitjes en andere activiteiten kunnen soms foto’s gemaakt worden.
Van de personen die duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vragen wij uitdrukkelijk (schriftelijk / elektronisch) om
toestemming voor verspreiding of publicatie. Tijdens een dergelijk evenement of activiteit zal ook een oproep
gedaan worden aan iedereen die niet herkenbaar in beeld wil komen om dat kenbaar te maken bij de
fotograaf/filmer.
3.6 Website (federatiegouda.nl)
Op de website staat algemene informatie over Federatie Gouda. Er staan geen persoonlijke verhalen of
mededelingen op. Foto’s ter ondersteuning van de algemene informatie, maar -in voorkomend geval- met een
persoon herkenbaar in beeld, kunnen alleen op de website worden weergegeven na (of voor kinderen onder 16 jaar:
namens hen) diens (schriftelijke / elektronische) toestemming. De verwerking van (persoons)gegevens door of via
onze website, is verder apart beschreven. In onze cookie-statement en privacyverklaring op de website leest u
daarover meer.
3.7 Diaconie
Hulpaanvragen aan de diaconie worden niet opgenomen in een administratie. Er worden geen persoonsgegevens
opgevraagd of verwerkt voor het behandelen van deze hulpvragen.
4. Geen verstrekking aan derden
Uw (persoons)gegevens worden door Federatie Gouda niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van de
verstrekking aan de secretariaten van de groeperingen die zijn aangesloten bij Federatie Gouda. Deze verstrekking is
hierboven beschreven onder 2.5
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5. Intrekken van toestemmingen
U kunt gegeven toestemmingen ook altijd weer intrekken. Ingeval van de nieuwsbrieven kunt u zich afmelden door
contact op te nemen met de secretaris van Federatie Gouda, via het adres als genoemd onder 6.
6. Over de verwerkingsverantwoordelijke: Federatie Gouda
Voor verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Privacyverklaring is verantwoordelijk:
Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen in Gouda en omgeving
E-mail:
secretaris@federatiegouda.nl
Bezoekadres: St. Joostkapel, Lage Gouwe 134, 2801 LK Gouda
Website:
www.federatiegouda.nl
7. Uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en bijbehorende uitvoeringswet geven betrokkenen de volgende
rechten:
-

-

-

-

-

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens, die worden verwerkt.
Het recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Gegevens kunnen worden gewijzigd
indien men van mening is dat deze niet kloppen of beperkt, voor zover de belangen van anderen of de
legitieme belangen van Federatie Gouda zich hiertegen niet verzetten.
Het recht op beperking van de verwerking en minder gegevens te laten verwerken.
Het recht op vergetelheid. Uitschrijving is mogelijk en Federatie Gouda moet voldoen aan uw verzoek om
vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van Federatie Gouda zich
daar niet tegen verzetten.
Het recht op dataportabiliteit; Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van
toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat
te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die
rechtsgevolgen heeft of u in uw aanmerkelijk belang treft.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van bovenstaande rechten neemt u contact op met de secretaris van
Federatie Gouda. Zie de contactgegevens onder 6. Federatie Gouda zal vervolgens uw verzoek behandelen.
Daarvoor kan het nodig zijn om eerst vast te stellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht
waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft Federatie Gouda een maand vanaf uw verzoek
om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie
maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. Federatie
Gouda zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet rekening
gehouden worden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde
activiteiten van Federatie Gouda
8. Register van de verwerkingsactiviteiten
De registratie van het lidmaatschap van een kerkelijke organisatie geldt als een bijzonder persoonsgegeven. Het is
daarom voor Federatie Gouda verplicht om een register bij te houden van alle verwerkingen van persoonsgegevens.
Zie daarvoor de onderdelen II en III.
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II.

VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Voor de goede werking van Federatie Gouda (de kerk of geloofsgemeenschap) worden er persoonsgegevens verwerkt die direct verband houden met de kerkorganisatie.
In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.
Algemene Organisatie en ledenadministratie
Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

Federatie Gouda
Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
maakt gebruik van
• naam en voornamen c.q. voorletters en geslacht;
een
• straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
ledenadministratie.
• geboortedatum en -plaats;
• telefoonnummer(s);
•
•
•
•

en/of;
e-mailadres;
burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
Naam partner, kinderen (indien deze ook lid of vriend is/zijn);
Lidmaatschap of vriend zijn van Federatie Gouda;

ter uitvoering van de
overeenkomst van het
lidmaatschap.
en/of;

de volgende kerkelijke gegevens:
•
•
•
•
•
•

De geloofsgemeenschap
verwerkt deze gegevens op
basis van haar
gerechtvaardigde
activiteiten,

doop, met vermelding van de datum;
belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum;
het huwelijk, of andere levensverbintenis met vermelding van de datum;
datum van vertrek;
datum van overlijden,;
lidmaatschap van een der onder 1.1. genoemde groeperingen.

Met uw toestemming voegen wij de volgende (persoons)gegevens toe in de ledenadministratie:
• Naam partner, kinderen (indien deze géén lid of vriend is/zijn);
• Beroep, Interesse;
6

De geloofsgemeenschap
heeft toestemming van
betrokkene verkregen om
diens registratie in de
ledenadministratie met
extra (persoons) gegevens
te verrijken.

oktober 2018 – versie 1.0

•

III.

(pas)foto voor de ledenlijst.

VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt Federatie Gouda diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om
welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.
Situatie
Er worden interne nieuwsbrieven (al dan
niet elektronische) verstuurd naar leden en
vrienden met daarin voor hen relevante
informatie. In deze interne nieuwsbrief
kunnen berichten staan over ‘lief en leed’
en de personen die het betreft.

De nieuwsbrieven worden:
☐ maandelijks verstuurd

Er worden in de interne nieuwsbrief gegevens van zieke personen vermeld.

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;

De geloofsgemeenschap verwerkt deze
persoonsgegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten, haar
gerechtvaardigd belang

☐ straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats.
☐ e-mailadres.

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;
☐ gegevens rondom ziekte en
gezondheid in overwogen
bewoordingen.

Er worden in de interne nieuwsbrief gegevens van jarige personen of van andere
jubilea vermeld.

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;
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en
toestemming van betrokkene.
Voor het vermelden van gegevens rondom
ziekte in de interne nieuwsbrief heeft de
geloofsgemeenschap toestemming
verkregen van de betrokkene.

Voor het vermelden van gegevens van jarige
personen of andere jubilea heeft de
geloofsgemeenschap toestemming
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Abonnementen administratie van het
kerkblad “VrijSpraak”

De VrijSpraak wordt:
☐ drie maandelijks verstuurd

☐ gegevens over de verjaardag of het
betreffende jubileum.

verkregen van de betrokkene(n).

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;

Het toezenden van de VrijSpraak en de
verwerking van daarmee verband houdende
persoonsgegevens gebeurt op basis van
toestemming

☐ straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats.

En/of
Uitvoering van de (abonnements)
overeenkomst

Er wordt een ledenlijst uitgegeven waarin
alle leden zijn opgenomen.

De ledenlijst is:
☐ publiek toegankelijk

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;
☐ straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats;

Voor het vermelden van gegevens van
gemeenteleden in een ledenlijst heeft de
geloofsgemeenschap toestemming
verkregen van de betrokkenen.

☐ e-mailadres;
☐ telefoonnummer(s);
☐ (pas)foto.
Er wordt een jaarprogrammaboekje
uitgegeven waarin een lijst van alle
bestuurs-en kerkenraadsleden is
opgenomen en de contactpersonen staan

Het jaarprogrammaboekje is:

☐ naam en voornamen c.q.

voorletters en geslacht;
☐ publiek toegankelijk
☐ straatnaam, huisnummer,
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Voor het vermelden van gegevens van
kerkenraads- en bestuursleden en andere
contactpersonen in een
jaarprogrammaboekje heeft de
geloofsgemeenschap toestemming
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van diverse activiteiten.

postcode, woonplaats;

verkregen van de betrokkenen.

☐ e-mailadres;
☐ telefoonnummer

Tijdens een kerkdienst worden in gebed of
anderszins namen van leden van de
gemeente genoemd.

De kerkdienst:

☐ de naam en voornamen

☐ is alleen in de kerk te volgen.

☐ gegevens rondom ziekte en
gezondheid in overwogen
bewoordingen

Er worden opnames van kerkdiensten
gepubliceerd

☐ bij bijzondere diensten
(rouw-, trouw- doop- en belijdenis
diensten) kunnen er met de direct
betrokkenen afspraken gemaakt
worden over het in beeld brengen en
de verwerking van die registratie.

Het is mogelijk dat bezoekers van de
dienst op de geluidsopname te horen
zijn, dan wel dat er gegevens van
gemeenteleden in voorbede of op
andere momenten tijdens de dienst
worden verwerkt.

In het kerkgebouw is de vaste
apparatuur niet toereikend om audio
of beeldopnames te maken.
Bij bezoekers van onze website www.federatiegouda.nl worden er cookies
geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst,
bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie
worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat

De geloofsgemeenschap verzamelt deze
gegevens op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd
belang om een gemeenschap te kunnen zijn
waarin leden naar elkaar omzien.
De geloofsgemeenschap legt deze
kerkdiensten vast en verwerkt in dat
verband persoonsgegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en haar
gerechtvaardigd belang;
En/of
Op verzoek en met toestemming van de
direct betrokkenen.

☐ ip-adres
☐ surfgedrag
☐ type apparaat
9

De geloofsgemeenschap verwerkt deze
gegevens op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten en haar gerechtvaardigd belang
om een beter beeld te kunnen krijgen op
welke wijze onze website wordt gebruikt en
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van) de bezoeker.

☐ anders:

hoe wij deze kunnen verbeteren.

☐ voor- en achternaam
☐ telefoonnummer

De geloofsgemeenschap verwerkt deze
gegevens op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten,

☐ e-mailadres

en/of;

☐ Overige persoonsgegevens die de
bezoeker in het veld ‘Uw eventuele
toelichting’ invult

ter uitvoering van de overeenkomst van het
lidmaatschap of abonnement.

☐ e-mailadres

Voor het vermelden van gegevens van
kerkenraads- en bestuursleden op de
website heeft de gemeente toestemming
verkregen van de betrokkenen.

Zie ook de privacyverklaring inzake onze website.
Indien een bezoeker van onze website gebruik maakt van het contactformulier op
onze website, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt.
Zie ook de privacyverklaring inzake onze website.

Op onze website staan functionarissen van
Federatie Gouda en van contactpersonen
van de, bij Federatie Gouda, aangesloten
groeperingen.

☐ op een openbare pagina

☐ telefoonnummer
☐ naam
☐ kerkelijk ambt

Gemeenteleden worden aangeschreven
Gemeenteleden worden
voor het doen van een financiële bijdrage of
☐ jaarlijks ten minste éen maal
toezegging
aangeschreven

☐ naam en voornamen c.q.
voorletters;
☐ straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats;
☐ e-mailadres
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Om voldoende financiën te verkrijgen
verzoekt de geloofsgemeenschap haar leden
op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten en haar gerechtvaardigd belang
om een financiële bijdrage.
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☐ bankrekening nummer

IV.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
Gegevens van leden en/of vrienden bewaren we in ieder geval zolang zij lid of vriend zijn.
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V.

ORGANISATORISCHE EN BELEIDSMATIGE MAATREGELEN VOOR DE ZORGVULDIGE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

Maatregel
Het Federatiebestuur evalueert het privacy-beleid (inclusief de privacyverklaring)

☐ jaarlijks

Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het
privacybeleid van de geloofsgemeenschap, met toezending van de privacyverklaring, ten
minste

☐ eenmalig (datum: dd-mm-jjjj)
☐ bij intreding in de positie/functie/ het ambt

Gemeenteleden, vrienden en andere betrokkenen en contacten worden op de hoogte
gehouden over het privacybeleid van de geloofsgemeenschap

☐ via de interne Nieuwsbrief

De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de
geloofsgemeenschap, met toezending van de privacyverklaring, door

☐ eenmalige toezending via de (datum: dd-mmjjjj)
☐ toezending na wijziging

Binnen de geloofsgemeenschap is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.
Binnen de geloofsgemeenschap is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee
men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze:

☐ jaarlijks worden gewijzigd

De geloofsgemeenschap beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.
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VI.

VERSIEBEHEER

Versie

Datum

Versie 1.0

08 oktober 2018

Vastgesteld.

Versie

Datum

Verbeteringen
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