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Urk, 7 december 2018 
 
Dag broeders en zusters, 
 
 
Wat betekent de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor kerken? 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per mei 2018 is 
ingegaan, heeft als hoofddoel het beschermen van persoonsgegevens. De grootste 
verandering is dat deze wetgeving een grotere verantwoordelijkheid legt bij de 
verwerkers van persoonsgegevens. 
 
Voor kerken e.d. is de wettekst als volgt aangepast: 
De verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de 
leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met 
haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die 
instantie worden verstrekt; 
 
De Rehobothkerk kan niet functioneren zonder persoonsgegevens (zoals NAW, 
geboortedatum, email adres, (mobiele) telefoonnummers, bankrekeningnummers) 
van haar leden. Het gebruik en beheer van deze gegevens is dan ook niet strafbaar. 
Wel strafbaar is het onjuist gebruik, en onjuist beheer van bijzondere 
persoonsgegevens. 
De kerkenraad van Rehobothkerk Urk is verantwoordelijk voor en verwerker van 
deze persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere 
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld het opslaan van bij welk kerkgenootschap men 
hoort of bij hoorde. Ook is er veel data van minderjarigen. 
 
De kerkenraad van de Rehobothkerk Urk heeft het kerkelijk bureau aangesteld om 
de persoonsgegevens te beheren. 
Kerkleden kunnen individueel bezwaar aantekenen tegen registratie van 
persoonsgegevens binnen de eigen kerk. 
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden binnen de eigen kerk. 
Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevantie informatie voor 
organisatoren van activiteiten in de kerk. 
 
Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten eigen kerk is een wettelijke basis 
nodig.  In de AVG staat op welke gronden. De meest voorkomende grondslag is 
toestemming. Dat betekent dat uw persoonsgegevens (denk aan NAW gegevens) 
alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor expliciet toestemming 
is gegeven. Dit betekent dus ook dat NAW gegevens niet zomaar op websites 
mogen. Eenmaal gestart met de grondslag “toestemming” kan niet meer gekozen 
worden voor een andere grondslag. 
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Wet Meldplicht Datalekken: 
De wet meldplicht datalekken bepaalt dat er binnen 24 uur melding gemaakt moet 
worden bij inbreuk op persoonsgegevens van gevoelige aard met mogelijk ernstige 
gevolgen. Een inbreuk is een hack, technisch falen,  verlies of diefstal van een laptop 
waarop persoonsgegevens van de kerk zijn opgeslagen. Persoonsgegevens van 
gevoelige aard gaan o.a. over betalingsgegevens, verslavingen, werk- of 
relatieproblemen of gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteit)fraude. 
Een andere reden voor melding is wanneer persoonsgegevens uitlekken die media 
gevoelig zijn. 
Meer informatie over deze meldplicht vindt u bij de autoriteit persoonsgegevens. 
 
Privacy Statement: 
De kerkenraad van Rehobothkerk Urk hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. De kerkenraad van Rehobothkerk Urk houdt zich aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt; 
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 
 
De kerkenraad van de Rehobothkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit 
via de contactgegevens onder aan dit document. 
 
Verwerking van persoonsgegevens:  
De via de scriba verkregen persoonsgegevens worden door het Kerkelijk Bureau  
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
- De gemeentegids.  
- Ledenlijsten voor ambtsdragers, catechese, commissies en verenigingen. 
- Het innen van gelden voor de vaste vrijwillige bijdrage en de collectemunten. 
- Het kerkblad, Pro Ecclesia. 
- Afkondigingen, gebeden. 
- Attestaties. 
- Ondertekening formulier ambtsdragers. 
-  
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Beveiliging:
De kerkenraad van Rehobothkerk Urk neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik
van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. ln het
bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
. De ledenadministratie wordt niet online gevoerd maar wordt door het kerkelijk
bureau beheerd op een beveiligd on-premise systeem.
. Voor de website maken we gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets
Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Uw rechten:
Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kunt u ons verzoeken om uw
persoonsgegevens te verwUderen. Deze vezoeken kunt u richten aan de scriba via
e-mail: scriba@rehobothurk.nl

Wijzigingen en vragen:
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die
wijzigingen op onze website rehobothurk.nl publiceren, zodat u altUd op de hoogte
bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons
wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens
aan derden verstrekken en/oÍ openbaar maken.

Met hartelijke broedergroet,

Datum: 7 december 2018

Br. F.ÓVisser
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