Protestantse gemeente van Zutphen (versie 20 augustus 2018)
PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens
binnen de Protestantse Gemeente van Zutphen. U kunt in deze verklaring lezen welke
persoonsgegevens worden verwerkt en beschrijft tevens de rechten die u hebt met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens. Hebt u op dit gebied vragen of opmerkingen, dan kunt u zich
richten tot de Kerkenraad via kerkenraad@pknzutphen.nl.
Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
worden door de kerkenraad genomen. De kerkenraad evalueert jaarlijks het privacybeleid en toetst
deze privacyverklaring. Gemeenteleden kunnen kennis nemen van het privacybeleid via het kerkblad
en de website.
Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van
ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht.

Persoonsgevens in onze gemeente en hoe ze gebruikt worden
Onze gemeente gebruikt persoonsgegevens van haar leden in een aantal situaties. Hieronder vindt u
daarvan een overzicht. Per situatie is aangegeven welke gegevens gebruikt worden, en hoe daarmee
wordt omgegaan.
1. De ledenadministratie
In de ledenadministratie worden de volgende gegevens bewaard (voor zover bekend en van
toepassing):
•
naam en voornamen c.q. voorletters;
•
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het
woonadres;
•
geboortedatum en -plaats;
•
geslacht;
•
burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke
staat;
•
doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam
van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop
werd bediend;
•
belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de
kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van
het geloof werd gedaan;
•
kerkelijke inzegening van het huwelijk of zegening van een andere levensverbintenis,
met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de
gemeente, waar de (in)zegening heeft plaatsgevonden;
•
datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap,
met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
•
gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
•
datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding
van de naam van de nieuwe gemeente,
•
datum van overlijden,

•
datum van vertrek naar het buitenland,
•
datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
•
datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk.
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden
bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog
twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere
bewaartermijnen De gemeente beveiligt de gegevens door een wachtwoord en/of een slot
op de ruimte of kast waarin de gegevens zijn opgeslagen.
2. Informatie aan de leden van de gemeente
a. In de wekelijks verspreide Kerkbrief komen alleen in verband met de bloemengroet
persoonsgegevens (naam en adres) voor. Zoveel mogelijk wordt hiervoor van te voren
toestemming van de betrokkene gevraagd. Op de website zijn deze gegevens uit de
Kerkbrief verwijderd.
b. In het tien maal per jaar verschijnende kerkblad KerkZIN wordt terughoudend omgegaan
met persoonsgegevens (naam en evt. adres). Als die toch vermeld worden, is daarvoor
van te voren toestemming gevraagd. Datzelfde geldt voor in het blad afgedrukte foto’s.
c. In de tweejaarlijks verschijnende gemeentegids is een lijst van alle gemeenteleden die
een bepaalde functie vervullen opgenomen. Hierbij worden, behalve naam en adres ook
telefoonnummer en mailadres vermeld. Aan vermelding van deze gegevens gaat
toestemming van de betrokkenen vooraf.
d. Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins incidenteel namen van leden van
de gemeente genoemd. Eventuele medische gegevens hierbij worden summier
aangeduid.
3. Gebruik van het internet
a. Onze kerkdiensten zijn als regel ook later nog via het internet te beluisteren. Daarbij
behoort geen beeldmateriaal. De diensten staan maximaal vier weken on line.
b. De website www.pknzutphen.nl geeft veel informatie over het reilen en zeilen van onze
gemeente. Hierbij wordt terughoudend omgegaan met persoonsgegevens (naam en evt.
adres). Als die toch vermeld worden, is daarvoor van te voren toestemming gevraagd.
Datzelfde geldt voor op de site afgedrukte foto’s.
4. Actie Kerkbalans
De brieven die jaarlijks aan alle gemeenteleden worden verzonden om hun de gelegenheid te bieden
een toezegging te doen voor hun financiële bijdrage, zijn gepersonaliseerd door middel van
vermelding van naam, adres en het bedrag van de bijdrage van het voorafgaande jaar.
Rechten
Gemeenteleden hebben er recht op dat er zorgvuldig en rechtmatig met hun persoonsgegevens
wordt omgegaan.
Gemeenteleden hebben het recht om de eigen persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien, te
ontvangen, te wijzigen wanneer deze niet kloppen of te beperken.
Tegen de gegevensverwerking kan bezwaar worden gemaakt. Hiertoe dient contact opgenomen te
worden met de kerkenraad.

Zo vastgesteld in de Grote Kerkenraad van …
… (scriba)

… (voorzitter)

