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Privacybeleid Website 

Uw privacy is belangrijk. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat uw privacy is 

gewaarborgd en voldoen aan de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder treft u 

alle relevante informatie aan die van belang is om te weten hoe wij met uw informatie 

omgaan op deze website. 

Wie zijn we 

GKV Hoogvliet-Spijkenisse 

Middenbaan Zuid 75 

3191 AH Hoogvliet 

 

Ons website-adres is: https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl. 

Wij hebben een pagina gemaakt waar alle informatie, waaronder u ook onze algemene 

privacyverklaring te vinden is. 

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen 

Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die 

getoond wordt in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. Maar 

sommige van je plugins kunnen ook persoonlijke data verzamelen; 

Persoonlijke data worden niet alleen gecreëerd door interacties van gebruikers met je site. 

Persoonlijke data wordt ook gegenereerd door technische processen zoals, contact 

formulieren, reacties, analytics en insluitingen van derden. 

Deze maakt gebruik van cookies om gegevens en voorkeuren vast te leggen van gebruikers. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van hoeveel mensen de 

verschillende pagina’s van onze website bezoeken. Deze gegevens worden slechts voor dat 

doel gebruikt. Vastgelegd worden het IP-adres van de gebruiker en de gebruikte browser. 

Verdere persoonlijke gegevens worden niet opgevraagd. 

Als u lid bent van onze gemeente, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen 

zodat u toegang kunt krijgen tot de beveiligde omgeving van deze website. Deze gegevens 

zijn vastgelegd in onze database. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen 

alleen om in te kunnen loggen als geregistreerde gebruiker. Vastgelegd zijn de voor en 

achternaam van de gebruiker, de inlognaam en het wachtwoord en het emailadres. 

  

https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/
https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/?page_id=4840
https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/wp-content/uploads/AVG/AVG_Privacyverklaring_GKVHoogvlietSpijkenisse.pdf
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Reacties 

Op onze website is de mogelijkheid om te reageren op artikelen standaard uitgezet. Daarom 

zal het in de praktijk niet voorkomen dat wij gegevens opslaan over bezoekers die reacties 

achterlaten. Echter voor de volledigheid melden wij de standaard gehanteerde procedure van 

WordPress. 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het 

reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string 

om spam opsporing te helpen. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash 

genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De 

privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is 

goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. 

 

Media 

Op onze website is de mogelijkheid om media te uploaden uitgezet. Daarom zal het in de 

praktijk niet voorkomen dat wij gegevens opslaan over bezoekers die media uploaden. Echter 

voor de volledigheid melden wij de standaard gehanteerde procedure van WordPress.Als je 

een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen 

dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF gps-locatie gegevens. Bezoekers van de website 

kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

 

Contactformulieren 

Op onze website is de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen en te verzenden. 

Daarom zal het in de praktijk niet voorkomen dat wij gegevens opslaan over bezoekers die 

reacties achterlaten. De persoonlijke gegevens die worden vastgelegd zijn de voor en  

achternaam van de gebruiker, het onderwerp en toelichting en het emailadres. Deze 

gegevens worden alleen gebruikt voor interne verwerking en beantwoording de vraag of 

opmerking. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt voor 

commerciële doeleinden. 
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Cookies 

Het achterlaten van een reactie is niet geactiveerd voor de gebruiker van deze website. Toch 

hebben wij gemeend alle mogelijk cookies te melden. 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres 

en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je 

deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een 

jaar lang geldig. 

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te 

bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en 

wordt weggegooid zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 

schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave 

opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt 

van jouw account, worden login cookies verwijderd. 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullend cookie door je browser 

opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het 

artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 

afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact 

hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 

partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de 

interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

 

Analytics 

Standaard verzamelt WordPress geen enkele analytics data. Voor analytics gebruiken wij WP 

statistics. Deze analytics tool maakt gebruik van cookies om gegevens en voorkeuren vast te 

leggen van gebruikers. Dit geeft ons de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van hoeveel 

mensen de verschillende pagina’s van onze website bezoeken. Deze gegevens worden slechts 

voor dat doel gebruikt. Vastgelegd worden het IP-adres van de gebruiker en de gebruikte 

browser. Verdere persoonlijke gegevens worden niet opgevraagd en vastgelegd. 
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Met wie we jouw data delen 

Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook. Onze 

webhosting wordt verzorgd door http://www.one.com die hun eigen privacy- en cookie 

beleid hebben. Wij verwijzen u daarvoor dan ook naar de website van onze provider. 

 

Hoe lang we jouw data bewaren 

Wanneer je een reactie achterlaat (standaard niet geactiveerd dus doorgaans niet van 

toepassing) dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op 

deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van 

dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website bewaren we ook persoonlijke informatie 

in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, 

wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 

Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Gegevens die 

standaard worden vastgelegd zijn de gebruikersnaam, het emailadres, de voor- achternaam 

van de gebruiker. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet 

aan derden verstrekt. 

 

Welke rechten je hebt over je data 

Als je een account hebt op deze site, dan kan je verzoeken om een exportbestand van je 

persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan 

ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat 

geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of 

beveiliging doeleinden. 

Waar we jouw data naartoe sturen 

Reacties van bezoekers (hoewel deze faciliteit standaard niet is geactiveerd is) kunnen door 

een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Wij verstrekken geen gegevens 

aan derden. De gegevens zijn echter wel vastgelegd in de database van de provider die onze 

webhosting verzorgt. U kunt het privacy- en cookie beleid bekijken op de website van onze 

provider, http://www.one.com. 
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Jouw contactinformatie 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG. Voor vragen over de AVG 

kunt u terecht bij de aangestelde coördinator gegevensbescherming: 

Aad den Hartog 

coordinatorgegevensbescherming@gkvhoogvlietspijkenisse.nl  

 

Hoe we jouw data beveiligen 

Voor onze website maken wij gebruik van een webhosting bedrijf. Door onze provider wordt 

de infrastructuur van de website standaard voorziet van de nieuwste beveiligingsupdates. 

Ook hebben wij een SiteLock website beveiliging abonnement. Het gebruikte platform, 

WordPress, wordt altijd bijgewerkt naar de laastste versies. Ook de aangeschafte plugins 

worden bijgewerkt wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Op de website zelf hebben wij 

een afschermend gedeelte voor leden die alleen toegankelijk is door middel van een unieke 

gebruikersnaam en wachtwoord per lid. 

 

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben 

Wanneer een datalek wordt gemeld, dan zal dit zo spoedig mogelijk door ons worden 

doorgegeven aan de desbetreffende verantwoordelijke autoriteit. Wij volgen de procedure 

zoals beschreven op de pagina van onze website. 

 

Van welke derde partijen we data ontvangen 

Wij ontvangen geen datagegevens van derde partijen. 

 

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met 

gebruikersgegevens 

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluiten of profilering van gebruikers-

gegevens. 

 

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie 

Niet van toepassing 

mailto:coordinatorgegevensbescherming@gkvhoogvlietspijkenisse.nl
https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/?page_id=4840

