Over ons Privacystatement
Ook kerken verwerken persoonsgegevens. De AVG, Algemene Verordening
Persoonsgegevens, is daarmee ook voor ons van belang. En bij de AVG hoort een eigen
Privacystatement.
Er is veel over gezegd in de media. Er zijn ook veel misverstanden. Het algemene doel van
deze wet is: bescherming persoonsgegevens. Daarom moet je goed weten waarom je die
gegevens hebt en wat je ermee doet. Dat moet in het statement staan.
Waarom gebruiken we als gemeente persoonsgegevens?
Wij zijn een kerkgemeenschap. Naast de verkondiging ontmoeten wij elkaar, bidden wij voor
elkaar, zien wij om naar elkaar, organiseren wij grote en kleine bijeenkomsten met elkaar.
Ook proberen wij iets van wat ons beweegt naar buiten kenbaar te maken. In ons dorp,
regio, land, of waar dan ook. Allemaal gerechtvaardigde activiteiten van een
kerkgemeenschap, allemaal activiteiten waar persoonsgegevens voor nodig zijn.
Opstelling van het statement
Jan de Groot heeft veel werk verzet om voor onze gemeente een eigen statement te maken,
waarvoor veel dank!
Voor de opstelling van het statement heeft hij gebruik gemaakt van het format vanuit de
landelijke kerk. Je kunt daarin zien dat er talloze situaties zijn, waarin privacy een rol speelt.
Voor al die situaties moest aangegeven worden, of die ook bij ons voorkomen, en hoe we in
die situatie met de gegevens omgaan. Dat is allemaal gebeurd.
Ook heeft Jan via de taakgroepen een inventarisatie gemaakt van alle plaatsen waar lijsten
met persoonsgegevens zijn.
Hierover is vastgesteld dat al deze lijsten noodzakelijk zijn om een gemeente te kunnen zijn,
en dat staat in het statement te lezen.
De belangrijkste punten uit het statement en de praktische uitwerking:
1. De opsomming van lijsten wordt bewaard door de scriba. Mensen die
“vergeten” willen worden (een bij wet geregeld recht), kunnen dat aan de scriba
melden. De Kleine Kerkenraad coördineert de waarborgen.
2. Wie actief is in de kerk, komt in de gemeentegids.
3. Mededelingen over meeleven (kerkdienst, nieuwsbrief) gebeuren alleen met
toestemming van de betrokkenen. Dat was al zo en blijft hetzelfde.
4. Over fotograferen:
Op de weekbrief komt standaard de mededeling te staan, dat er in een dienst foto’s
gemaakt kunnen worden. Er zijn vakken aangewezen, waarin niet gefotografeerd
wordt. In De Rank is dat het vak voor het orgel, in de Janskerk de laatste 6 rijen van
het middenvak en boven.
Als er foto’s gemaakt worden, staat er bij de ingangen van de kerkzaal er een bordje
met de mededeling: Vandaag wordt er gefotografeerd! Niet in vak x.
Bij activiteiten wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft. Daar houden de fotografen
en organisatoren rekening mee. Bij grote activiteiten als concerten en open
monumentendag staat er ook een bord bij de ingang, dat er foto’s gemaakt worden.
5. Over het uitzenden van diensten staat in het statement: Om al haar leden en al
Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de
gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en
haar gerechtvaardigd belang.
6. Iedereen die persoonsgegevens in bezit heeft, bewaart deze zorgvuldig en
gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor ze verzameld of beschikbaar gesteld

zijn. Na einde van een activiteit, of na het einde van een vrijwilligersperiode, worden
deze gegevens vernietigd of ingeleverd. De taakgroepen zorgen hiervoor.
Het complete statement kunnen jullie vinden op de website. Heb je er vragen of
opmerkingen over, laat het weten!
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