Middenbaan-Zuid 75
3191 AH Hoogvliet
Postbus 345
3200 AH Spijkenisse

Toelichting op het Toestemmingsformulier AVG
Attentie: Leest u alstublieft eerst zorgvuldig deze uitgebreide toelichting!
Als wij het Toestemmingsformulier niet ingevuld en ondertekend retour
ontvangen, zullen wij uw gegevens uit systemen zoals o.a. de gemeentegids
‘De Wegwijzer’ en ‘De Hoeksteentjes’ moeten verwijderen.

Nieuwe privacywet; de AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG, van kracht. Als organisatie zijn wij aan
strenge eisen gebonden om uw en jouw privacy te waarborgen. Daarom verzoeken wij u
onderstaande informatie te lezen om vervolgens het Toestemmingsformulier in te vullen en
te ondertekenen.
Waarom deze toelichting?
Deze toelichting is bedoeld om een korte, overzichtelijke uitleg te geven. Ook verwijzen wij in
dit document naar alle beschikbare informatie op onze website en andere bronnen.
Wat vragen wij van u en jou?
Als kerk beheren en bewerken wij persoonlijke gegevens zoals naam, emailadres en
dergelijke. Wij doen dit in het kader van onze relatie met u als kerk. Hoewel wij nooit
informatie met derden delen, kunnen uw persoonlijke gegevens toch op verschillende
manieren zichtbaar zijn voor anderen. Denk aan de gemeentegids (de adressenlijst van ‘De
Wegwijzer’) of foto’s van activiteiten op internet.
Wij vragen uw en jouw toestemming voor de wijze waarop wij omgaan met die
persoonlijke gegevens. Wilt u zo vriendelijk zijn alle vakjes aan te kruisen om te
bevestigen dat wij deze informatie mogen beheren en bewerken, waarna wij dit
formulier graag ondertekend retour ontvangen.
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Toestemming is vereist
Het is heel belangrijk dat wij het formulier ingevuld retour ontvangen. Als wij het formulier
niet ingevuld en ondertekend retour ontvangen, zullen wij uw gegevens uit systemen zoals
o.a. de gemeentegids ‘De Wegwijzer’ moeten verwijderen.

Welke informatie hebben wij voor u?
Hieronder treft u een opsomming aan van de belangrijkste informatie die u kunt raadplegen
om meer te weten te komen over de AVG.







Privacyverklaring
Privacybeleid website
Uitzondering kerken AVG Artikel 9 lid 2b
Stappenplan datalekken
Het Toestemmingsformulier
Toelichting op het Toestemmingsformulier

Bovenstaande documenten kunt u via de link op onze website vinden. Daarnaast kunt u ook
altijd terecht op de website van de autoriteit bescherming persoonsgegevens.

Coördinator gegevensbescherming
De kerkenraad heeft een coördinator gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen over de
AVG kunt u contact opnemen met:
Aad den Hartog
coordinatorgegevensbescherming@gkvhoogvlietspijkenisse.nl

Hulp nodig
Het kan zijn dat u het allemaal erg ingewikkeld vindt. Dat klopt, want het is allemaal heel erg
complex. Heeft u er behoefte aan om een persoonlijke uitleg te ontvangen, dan vernemen wij
dit graag van u.
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Gedetailleerde informatie per onderwerp
Hierboven hebben wij een en ander uitgelegd waarom wij uw toestemming nodig hebben en
wat extra informatie verstrekt om meer inzicht te krijgen in de eisen van de AVG. Hieronder
zullen wij per onderwerp gedetailleerde informatie verstrekken omtrent de informatie die wij
van u bezitten en op welke manier wij de informatie beheren en verwerken.

Kerkelijk bureau en de kerkelijke administratie
Als lid van onze gemeente bent u geregistreerd in onze ledenadministratie. In deze
administratie zijn de volgende gegevens van u opgenomen:













Voorletters
Voornamen
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummers
Emailadres
Geboortedatum en -plaats
Burgerlijke staat, indien gehuwd; kerkelijke gemeente waar het huwelijk is bevestigd
Soort lidmaatschap en kerkelijke gemeente waar de doop is bediend en waar
Openbare belijdenis is gedaan
Vorige gemeente
Eventuele opvolgende gemeente

Deze gegevens zijn beschikbaar voor gerechtigde personen die vanuit hun functie toegang
moeten kunnen hebben tot deze informatie zoals de predikant, de kerkenraad, het kerkelijke
bureau en de archivaris. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht die voortvloeit
vanuit de kerkorde artikel C49.3. De genoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt
en zijn digitaal opgeslagen in een beveiligde database. Vanuit de hoedanigheid als kerkelijke
gemeente hebben wij vanuit de AVG het recht deze gegevens te beheren en te bewerken.
Als lid heeft u het recht om deze gegevens in te zien en correcties door te geven.
Registratie vindt plaats conform Artikel C42 van de kerkorde. Het laten verwijderen
van deze gegevens is niet toegestaan zolang u lid bent van onze gemeente.
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Onze gemeentegids ‘De wegwijzer’
Als lid van onze gemeente zijn uw gegevens opgenomen in een gemeentegids (De
Wegwijzer) die digitaal en als papieren versie beschikbaar wordt gesteld aan alle
gemeenteleden. De volgende gegevens worden gepubliceerd in ‘De Wegwijzer”.











Voorletters
Voornamen
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummers
emailadres
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Soort lidmaatschap

Wij hebben conform de AVG het recht om dit te doen gelet op het kenmerk van onze
kerkelijke organisatie te weten het met elkaar mee kunnen leven als gemeenteleden. Als lid
heeft u het recht om deze gegevens in te zien en correcties door te geven. Ook heeft u het
recht om uw gegevens uit deze gemeentegids te laten verwijderen.
Aangezien de gemeentegids – binnen onze gemeente – openbaar is en dat derden
dus mogelijk toegang hebben tot deze gegevens moeten wij toestemming van u
ontvangen om deze gegevens op te mogen nemen in onze gemeentegids.

Ons kerkblad ‘Het Hoeksteenvenster’ en onze nieuwsbrief ‘De Hoeksteentjes’
Als lid van onze gemeente informeren wij u over het gemeenteleven en de kerkelijke
activiteiten via ons kerkblad: ‘Het Hoeksteenvenster’ en onze tweewekelijkse nieuwsbrief ‘De
Hoeksteentjes’. Wij zijn hiertoe gerechtigd volgens de AVG op grond van onze kerntaken als
kerkelijke gemeente. Het is – gezien vanuit het oogpunt van kerkelijk meeleven – gebruikelijk
en toegestaan namen te noemen van gemeenteleden met betrekking tot bijzondere
omstandigheden of gebeurtenissen zoals ziekte, jubilea en dergelijke.
Echter, hiervoor dient wel toestemming te worden gegeven, aangezien het om persoonlijke
informatie gaat die – binnen onze gemeente – met derden wordt gedeeld.
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Uitzenden van kerkdiensten en de mededelingen tijdens erediensten
Onze erediensten worden via internet uitgezonden met als doel om gemeenteleden die niet
in staat zijn de kerkdienst fysiek bij te wonen toch in staat te stellen de dienst te beluisteren.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen in aanraking mag/moet komen om zo het
evangelie van verlossing te kunnen vernemen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de
erediensten via internet niet beschermd, maar openbaar toegankelijk te houden. Wij zijn
hiertoe gerechtigd volgens de AVG op grond van onze kerntaken als kerkelijke gemeente.
Het is – gezien vanuit het oogpunt van kerkelijk meeleven – daarnaast ook gebruikelijk en
toegestaan namen te noemen van gemeenteleden met betrekking tot bijzondere
omstandigheden of gebeurtenissen zoals ziekte, jubilea en dergelijke bij de mededelingen en
om voor hen te bidden. Naast uw naam en de gebeurtenis, worden door ons geen andere
persoonlijke gegevens gedeeld.
Aangezien de erediensten openbaar toegankelijk zijn via internet, is toestemming
van u vereist, omdat er op die manier informatie met derden wordt gedeeld.

Onze website en uw inloggegevens
Om te waarborgen dat geen persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden via onze
website, hebben wij ervoor gekozen om de privacygevoelige informatie zoals onze
gemeentegids, het Hoeksteensteenvenster en de Hoeksteentjes te beveiligen. Dit is gedaan
door een beschermde omgeving op te zetten die alleen toegankelijk is voor leden van onze
gemeente die toegang hebben gekregen door middel van een gebruikersnaam en
wachtwoord. Hiervoor is het nodig dat een aantal persoonlijke gegevens van u in ons
systeem vastgelegd zijn te weten:




Voornaam
Achternaam
Emailadres
Leden hebben het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of om te verzoeken
deze gegevens te verwijderen. Het laten verwijderen van de gegevens zal tot
gevolg hebben dat u niet meer kunt inloggen op het afgeschermde gedeelte voor
leden van de gemeente. Ook zal het niet meer mogelijk zijn om Het Hoeksteenvenster en Hoeksteentjes op digitale wijze aan deze leden te verzenden.
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De foto’s van kerkelijke activiteiten op onze website
Tijdens kerkelijke activiteiten worden vaak foto’s genomen. In sommige gevallen kan er ook
een kort verslag van zo’n activiteit worden gemaakt. Deze gegevens worden door ons op
internet gepubliceerd. Wij zijn hiertoe gerechtigd volgens de AVG op grond van onze
kerntaken als kerkelijke gemeente. Het betreft hier het gemeenteleven en daarnaast willen wij
daarmee naar de mensen buiten de kerk uitstralen hoe het is om als gemeente van onze
Here Jezus Christus als broeders en zusters samen ‘gemeente te zijn’. Deze foto’s worden
gepubliceerd op een openbaar toegankelijke website. Als lid heeft u het recht om foto’s te
laten verwijderen van de website.
Aangezien deze foto’s openbaar toegankelijk zijn via internet, is toestemming van u
vereist, omdat het om persoonlijke informatie gaat die met derden wordt gedeeld.
De AVG maakt onderscheid tussen ‘normale’ overzichtsfoto’s en ‘portret’ foto’s. Daarom
hebben wij dan ook dit onderscheid in het formulier opgenomen.

Kinderen tot 16 jaar
Ieder gezinslid vanaf 16 jaar moet in het kader van de AVG zelf toestemming verlenen. Voor
kinderen onder de 16 jaar geldt dat dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt.
Daarom verzoeken wij ook aan te geven of wij dezelfde gegevens voor uw kinderen mogen
beheren en bewerken. U kunt de ‘aanvullende opmerkingen box’ op het formulier gebruiken
om eventueel voor uw kinderen afwijkende keuzes aan ons bekend te maken. Uiteraard kunt
u deze box ook gebruiken om andere opmerkingen aan ons te melden.

Tot slot
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de juiste naleving van de AVG. Jaarlijks zal dan
ook onze privacyverklaring door de kerkenraad worden geëvalueerd en – daar waar nodig worden aangepast. Wij verzoeken u zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan
en jaarlijks uw wachtwoord voor het inloggen op de website te wijzigen.
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