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Geachte gemeenteleden,
Privacy:
Het zal u niet ontgaan zijn dat vrijdag 25 mei jl. een nieuwe privacy wet, de AVG, van
kracht is geworden. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken binnen
onze hervormde gemeente Tholen. Binnen de Gemeente wordt gewerkt aan
bewustwording om zorgvuldig om te gaan met de privacy van alle gemeenteleden.
Verwerking gegevens:
We hebben uw gegevens nodig om ons werk te doen. Ook gebruiken we deze voor de
administratieve organisatie. De meeste gegevens die we hebben komen van u. (zoals bij
het inschrijven als (doop)lid), maar ook bij verzoek om voorbede of jubileum leggen we
deze gegevens vast De gegevens bij inschrijving worden opgeslagen in het digitale
administratiesysteem LRP. Deze omgeving is beveiligd en de toegang tot de
persoonsgegevens is beperkt tot een vrijwilliger en wijkouderling die deze administratie
bijhouden.
Rechten gemeenteleden:
Gemeenteleden (en gemeenteleden vanaf 16 jaar onder begeleiding van de ouders en
gemeenteleden vanaf 18 jaar zelfstandig) hebben het recht om de gegevens in te zien, te
laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer correct of niet meer
nodig zijn). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de scriba van de kerk.
Verwerkersovereenkomsten:
Voor gegevens die opgenomen worden in het groene boekje of het kerkblad zijn met de
leveranciers van deze bladen afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die
ze vanuit de gemeente ontvangen. Een leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als
de gemeente daar toestemming voor geeft.
Onze gemeente sluit met deze externe partijen verwerkersovereenkomsten af, en legt
een dataregister aan. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website:
http://www.privacyconvenant.nl
Planning:
Iedere gemeente moet een privacyreglement hebben. Daar wordt door ons nu aan
gewerkt en dat wordt als het door de kerkenraad gegaan is op de website geplaatst.
Ons streven is om dit reglement in 2018 af te ronden. In dit reglement wordt uitgebreid
beschreven hoe binnen de gemeente wordt omgegaan met de gegevens van onze
gemeenteleden en vrijwilligers en wat de rechten zijn van gemeenteleden en
vrijwilligers. Hierin wordt ook het gebruik van fotomateriaal beschreven en het
uitzenden en terugluisteren van kerkdiensten.
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