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Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Spakenburg-Zuid

Datum: januari 2019

Over dit privacybeleid
Voor de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Spakenburg-Zuid (hierna te noemen:
“Maranathakerk), is privacy voor haar leden, oud-leden en gastleden, alsmede een veilige
omgeving, van groot belang. Als kerk zijn we geroepen tot dienst aan de wereld waarin het
samen christen zijn, omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een
levende gemeenschap belangrijke pijlers zijn. Daarbij dient zorgvuldig met elkaars privacy te
worden omgegaan.

Dit privacybeleid dan wel privacyverklaring, is bedoeld om informatie te geven over het
gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft dit beleid inzicht in de doelen en
grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in dit
privacybeleid lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacybeleid beschrijft
daarnaast ook de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of
haar persoonsgegevens heeft en welke commissie daarvoor binnen de kerk te benaderen is.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de grondslag van de verwerkingen
en het verwerkingsregister
Op basis van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moet er
voor de verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag bestaan, welke in de
AVG staan opgesomd. De AVG geeft ruimte aan kerken om persoonsgegevens, maar ook
bijzondere persoonsgegevens, te verwerken in het kader van de gerechtvaardigde belangen
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respectievelijk activiteiten van de kerk. Voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens (zoals informatie over politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuiging, ras of etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond,
genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid)

geldt daarbij als voorwaarde dat deze verwerking ‘binnenkerkelijk’ blijft. Dit betekent dat
bijzondere persoonsgegevens niet zonder toestemming van de betrokkenen (de leden, oudleden of gastleden) buiten de kerk verstrekt mogen worden.

Persoonsgegevens mogen daarnaast alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk is in het
kader van de gerechtvaardigde belangen/activiteiten van de kerk en met passende
waarborgen.

De Maranathakerk verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om als
levende kerkgemeenschap te kunnen functioneren. In het verwerkingsregister, welke als
bijlage bij dit privacybeleid is opgenomen en integraal onderdeel uitmaakt van dit
privacybeleid, staan de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens binnen de
Maranathakerk omschreven. Per verwerking staat aangegeven welke gegevens worden of
kunnen worden verwerkt, wat de grondslag is voor de verwerking en met welk doel de
gegevens worden verwerkt. De Maranathakerk zal de gegevens niet verwerken voor een
ander doel dan omschreven in het verwerkingsregister. Bijzondere persoonsgegevens
worden daarnaast niet zonder toestemming van de betrokkenen buiten de kerk verstrekt.

Maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens
Technische beveiligingsmaatregelen
De Maranathakerk heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen. Zo heeft iedereen die binnen de kerk een functie uitoefent waarbij
persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, een speciaal emailadres gekregen van de kerk
(wel of niet gekoppeld aan de functie). Op deze manier worden er geen gevoelige gegevens
verstuurd naar privé emailadressen.

Daarnaast vindt de (noodzakelijke) opslag van documenten (waarin persoonsgegevens
kunnen zijn verwerkt), waarbij te denken valt aan gespreksverslagen, notulen van
vergaderingen etc., uitsluitend plaats in een beveiligde omgeving (Sharepoint). Tot deze
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beveiligde omgeving hebben alleen die personen toegang, die een bepaalde functie binnen
de kerk uitoefenen (dus via een inlog). Opslag op privé computers van kerkelijke
documenten waarin persoonsgegevens van (oud) kerkleden kunnen staan, wordt hiermee
voorkomen.

Bovendien bestaat er een gelaagde toegang tot de beveiligde omgeving. Dit betekent dat
Sharepoint zodanig is ingericht dat alleen die personen toegang hebben tot die gegevens
waartoe zijn/haar functie strekt. Een voorbeeld ter verduidelijking: iemand van de kerkenraad
heeft geen toegang tot de map van de leden van de commissie van beheer en andersom
hebben de leden van de commissie van beheer geen toegang tot de mappen van de
kerkenraad. Ook binnen een instantie/commissie kan een gelaagde toegangsstructuur
bestaan, afhankelijk van de functie dan wel instantie en de gegevens die verwerkt worden.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een gelaagdheid in toegang binnen de kerkenraad voor de
ambtsdragers met betrekking tot de verschillende wijken.

Indien iemand niet langer de betreffende functie binnen de kerk uitoefent, worden zijn
inloggegevens geblokkeerd en het speciale emailadres opgeheven. Toegang tot de
beveiligde omgeving Sharepoint en de email inbox behorende bij het emailadres van de
kerk, is daardoor niet langer mogelijk.

Bewustwording creëren
Naast bovengenoemde technische beveiligingsmaatregelen heeft de kerk ook andere
beveiligingsmaatregelen genomen, door binnen de kerk bewustwording te creëren over een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bij iedereen die in het kader van zijn/of haar
functie binnen de kerk persoonsgegevens verwerkt. Zo is bijvoorbeeld voor de leden van de
kerkenraad een informatieavond gegeven over dit onderwerp en is het Breed Moderamen
geïnformeerd over het omgaan met persoonsgegevens en de AVG middels een daartoe
opgestelde memo (april 2018).

Het belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt ook kort
medegedeeld bij de toekenning van de inloggegevens voor bovengenoemde beveiligde
omgeving, zodra iemand een bepaalde functie binnen de kerk gaat vervullen.
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Daarnaast worden de gemeenteleden en bezoekers van de kerk op de hoogte gehouden van
het privacybeleid via de website van de Maranathakerk (www.spakenburg-zuid.nl). Nieuwe
leden ontvangen bij inschrijving een informatiebrief waarin tevens wordt gewezen op de
vindplaats van het privacybeleid van de Maranathakerk.

Overige maatregelen / online uitzendingen
De kerkdiensten zijn openbaar en voor een ieder te bezoeken. Al onze kerkdiensten worden
gefilmd en gestreamd via kerkomroep.nl. Het doel daarvan is tweeërlei. Allereerst stelt dit
mindervaliden en kerkleden die om wat voor reden dan ook de kerk niet kunnen bezoeken, in
staat om toch de kerkdiensten te volgen. Dit in het kader van samen kerk zijn. Daarnaast
heeft dit tevens een evangelisatiedoelstelling. De kerkdiensten waarin het evangelie van
Jezus Christus wordt verteld, moeten toegankelijk kunnen zijn voor iedereen.

Bezoekers van de kerk worden via bordjes bij de ingangen van de kerkzaal gewezen op het
filmen en online streamen van de kerkdiensten. Het kan daarbij voorkomen dat personen in
beeld komen. Indien bezoekers liever niet in beeld wensen te komen, worden zij via dezelfde
bordjes gewezen op de mogelijkheid om achterin de kerkzaal plaats te nemen, alwaar men
het minste risico loopt om gefilmd te worden.

Bij het filmen van de kerkdiensten gaat het veelal om een totaalbeeld. Ook het “kindmoment”
voor in de kerk wordt als totaalbeeld opgenomen. Indien ouders liever niet hun kinderen in
beeld willen hebben, worden de ouders verzocht hun kinderen niet naar het “kindmoment”
voor in de kerk te laten gaan.

In het verwerkingsregister, welke als bijlage bij dit privacybeleid/ deze privacyverklaring is
toegevoegd en integraal hiervan onderdeel uitmaakt, staat per verwerking omschreven, de
overige individuele beveiligingsmaatregelen en de risico’s met betrekking tot de
verwerkingen.

Rechten betrokkenen, de procedure bij een verzoek en contactgegevens
De AVG geeft betrokkenen (de personen van wie de gegevens worden verwerkt) de
volgende rechten:
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•

Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (denk
bijvoorbeeld aan een ander kerkgenootschap).

•

Recht op vergetelheid: het recht om vergeten te worden. Uitschrijving uit de kerk is
mogelijk en de Maranathakerk moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden
voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich
daartegen niet verzetten.

•

Recht op inzage: het recht van betrokkenen om de persoonsgegevens die van hen
verwerkt worden, in te zien.

•

Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om persoonsgegevens die door de
Maranathakerk worden verwerkt, te wijzigen.

•

Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten
verwerken.

•

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het
recht op een menselijke blik bij besluiten op basis van automatisch verwerkte
persoonsgegevens zoals bij profilering. Dit recht zal binnen de Maranathakerk niet
van toepassing zijn, omdat de Maranathakerk niet doet aan profilering dan wel geen
besluiten neemt op basis van een automatische verwerking van persoonsgegevens.

•

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor een verzoek met betrekking tot één van bovenstaande rechten, neemt u contact op met
de Commissie van Beheer. In dat geval stuurt u een email met uw verzoek naar
CVB@spakenburg-zuid.nl.

Voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen, zal eerst uw identiteit worden
geverifieerd. Indien nodig kan de Maranathakerk in dat geval verzoeken om extra gegevens.
De Maranathakerk zal binnen een maand reageren op uw verzoek, tenzij de
omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een
dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De
Maranathakerk zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Benadrukt wordt
dat de Maranathakerk bij het voldoen aan uw verzoek met betrekking tot één van
bovenstaande rechten, rekening moet houden met de privacy-rechten van anderen en het
gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.
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Bewaartermijnen
In het verwerkingsregister dat als bijlage bij dit privacybeleid/deze privacyverklaring is
opgenomen en hiervan integraal onderdeel uitmaakt, staat per verwerking van
persoonsgegevens de bewaartermijn aangegeven. In zijn algemeenheid kan gesteld worden
dat de Maranathakerk persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van haar taken.

Gegevens van leden in geautomatiseerde bestanden zoals de ledenadministratie, worden in
beginsel bewaard zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving uit de kerk, omdat iemand niet langer lid
wil zijn van de Maranathakerk, worden de persoonsgegevens verwijderd uit de
ledenadministratie.

Regels van het kerkrecht en/of wettelijke verplichtingen, kunnen in bepaalde gevallen nopen
tot een langere bewaartermijn. Indien dit op grond van het kerkrecht is vereist, worden de
gegevens opgeslagen in een digitaal archief in voornoemde beveiligde omgeving
(Sharepoint), waartoe in beginsel alleen de scriba van de kerk toegang heeft.

Doorgifte aan anderen
De Maranathakerk geeft alleen persoonsgegevens door aan anderen of derden als dat nodig
is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:
•

Administratiekantoren (bijvoorbeeld inzake de salarisadministratie);

•

Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails (bijvoorbeeld de drukkerij ten
behoeve van het kerkblad etc.);

Bijzondere persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkenen buiten
de Maranathakerk verstrekt.
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Dit privacybeleid / deze privacyverklaring van de Maranathakerk is vastgesteld door het
Breed Moderamen in de vergadering van 14 januari 2019.

Bijlage:
-

Verwerkingsregister
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