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Privacy verklaring Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. 

Bij besluit goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 29 augustus 2018. 
 

Algemeen 

De Protestantse Kerk in Nederland 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een 

veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar 

gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld 

waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een 

gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die 

geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp 

ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in 

Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.  

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik 

van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen 

en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.  

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten 

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is 

gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in 

de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels 

gegevens te verwerken. 

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten.  

De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid. 

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens  

 U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw 

 persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat 

 uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze 

 standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen 

 de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens 

 ontvangt tot geheimhouding verplicht.  

 Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens  

 heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. 

 Deze  staan in Bijlage 1. 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk. 

 Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er 

  passende en organisatorische maatregelen worden genomen en om aan de  

 privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die  

 waarborgen belegd bij de kerkenraad. 
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 Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening  

 Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemenen Verordening  

 Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet  

 Algemenen Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen o.m. het  

 Recht op inzage, Recht op rectificatie en aanvulling en het Recht om  

 bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

 Voor een verzoek met betrekking tot één van uw rechten neemt u contact  

 op met de kerkenraad van de Gemeente Langedijk-Noord. 

 Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de 

 privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de  

 gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. 

Bewaartermijnen 

 De gemeente zal 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. 

Doorgifte aan anderen 

 De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of 

 derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan  

 o.m. gedacht worden aan een Administratiekantoor of een internetdienst  

 (zoals een cloud-opslag). 

Inzage welke gegevens betrokken zijn bij welke situatie. 

 Elk gemeentelid heeft de mogelijkheid om de vastgelegde gegevens in te 

 zien. Daartoe ligt het Model Privacyverklaring van de Gemeente  

 Langedijk-Noord ter inzage in de Allemanskerk. 

Bijlage 1: Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige  

omgang met persoonsgegevens. 

 De kerkenraad evalueert jaarlijks het privacybeleid (inclusief het  

 privacystatement) 

 Alle vrijwilligers / ambtsdragers / functionarissen van de gemeente  

 krijgen ten minste bij intreding in de positie / functie / het ambt een  

 bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het  

 privacystatement. 

 De gemeenteleden worden door eenmalige toezending op de hoogte  

 gebracht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het  

 privacystatement. 


