Protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht
Dubbelsteijnlaan West 70
3319 EM Dordrecht
PRIVACY VERKLARING
1.

2.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan
kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest waar de
coördinatie is belegd en waar u uw vragen kwijt kunt.
• Naam: De Kerkenraad van de wijkgemeente De Wijstok
• E-mail: privacy@pkndubbeldam.nl
Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de wijkgemeente ?
In de administratie van onze wijkgemeente staan persoonsgegevens over de
personen die lid zijn. Wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
• Op de website staan namen en contactgegevens van de (predikanten en)
diverse vrijwilligers.
• Op de website staan foto’s van kerkelijke activiteiten waarop personen
herkenbaar kunnen staan afgebeeld. Wij publiceren nooit zonder
toestemming.
• Is er toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van persoonsgegevens
dan kan die altijd weer worden ingetrokken. Wij verwerken die
persoonsgegevens daarna niet meer.
•

3.

Waarom verwerkt de wijkgemeente persoonsgegevens
• Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de
Protestante Kerk stelt.

4.
•

Opslaan gegevens van hulpvragers
Hulpaanvragen die bij de diaconie mondeling, telefonisch, per email of per
brief binnenkomen worden opgenomen in een administratie.
In de administratie worden opgenomen:
o naam en voornamen c.q. voorletters
o straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van
vestiging op het woonadres
o geboortedatum en geboorteplaats
o geslacht
o e-mailadres
o telefoonnummer
o financiële gegevens
o nadere afspraken over de hulp

De gemeente en de diaconie hebben tot taak om te zien naar de hulpbehoevenden in
de wereld en verwerken derhalve op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en
ter uitvoering van een overeenkomst tot hulpverlening deze gegevens.

5.

Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevens verwerking door de
wijkgemeente ?
• Het gerechtvaardigde belang van de wijkgemeente bij:
a) het in stand houden van een doelmatige organisatie van de
wijkgemeente
b) het onderhouden van contact met betrokkenen
c) het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht
•
•
•

6.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke of kerkelijke
overheid.
De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de
wijkgemeente.
Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd via
www.youtube.com.

•
•
•
•
•

•

Deze opnames bevatten beeld en geluid.
De kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk: ± twee
maanden
De kerkdiensten zijn voor iedereen zichtbaar.
In de opnames worden wel namen genoemd
Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw- doop- en belijdenisdiensten) zijn met
de direct betrokkenen afspraken gemaakt over de verwerking van die
registratie. Deze diensten staan voor een beperkte periode online, namelijk:
een maand
Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst op de opname te horen of te zien
zijn, dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten
tijdens de dienst worden verwerkt.

Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te
maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.
7.

Kennisgeving in Kerk op Dordt

Voor het vermelden van persoonsgegevens in Kerk op Dordt hebben de
(wijk)gemeenten een gerechtvaardigd belang (te weten gemeenschapsvorming als
kernactiviteit van kerk-zijn) of toestemming verkregen van de betrokkene.
•

Dit geldt voor het vermelden van persoonsgegevens in de digitale
Nieuwsupdates van de wijkgemeente PKN Dubbeldam en de edities van Kerk
op Dordt waarin gegevens van zieke gemeenteleden worden vermeld of
namen van gemeenteleden waar om andere redenen aandacht vanuit de
gemeente voor wordt gevraagd. Dit geldt niet voor de artikelen die op de
website van de wijkgemeente PKN Dubbeldam gepubliceerd worden.

•

Het gerechtvaardigd belang geldt tevens voor het vermelden van gegevens
rondom geboorte, doop, belijdenis, huwelijk(jubilea), verjaardagen, ziekte of
overlijden van gemeenteleden in de edities van Kerk op Dordt.

8.
•

9.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het
gebruik ervan. Financiële gegevens en financiële administraties worden
maximaal 7 jaar bewaard. Met toestemming van de betrokkene mag de
wijkgemeente persoonsgegevens langer bewaren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig
van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van de Protestante Kerk in
Nederland.
• In alle andere gevallen worden persoonsgegevens alleen met toestemming
van betrokkenen aan een andere instelling verstrekt.
• Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een
andere instelling verstrekt als de wijkgemeente hiertoe verplicht is op grond
van de wet.
•

10. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
• De beveiligde toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de
ambtsdragers en (kerkelijke) vrijwilligers van de wijkgemeente of door hen
aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang.
• De wijkgemeente heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen
genomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.
11. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
• Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen
persoonsgegevens.
• Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de wijkgemeente.
• Als de wijkgemeente persoonsgegevens van u heeft zonder een juiste
grondslag of de gegevens onrechtmatig verwerkt kunt u de wijkgemeente
verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
• De wijkgemeente behandelt uw verzoek volgens de regels van het Nederlands
Recht.
• De contactgegevens van de wijkgemeente vindt u bovenaan deze
privacyverklaring.
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