Privacy Statement Hervormde gemeente Noorden

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht.
De AVG is een Europese verordening met het doel de privacybescherming in Europa breed te
verbeteren.
Het is van belang het privacybeleid zorgvuldig te (her)overwegen.
Er wordt van allerlei instellingen, dus ook van de Hervormde gemeente in het Noordse Dorp,
verwacht dat zij helder en duidelijk kunnen aangeven welke gegevens zij verzamelen en wat
er met die gegevens gebeurt.
U kunt voor nadere precisering de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
In verband met deze wetgeving heeft PKN Nederland een privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring kunt u op de website van de PKN raadplegen.
Deze verklaring en richtlijn wordt ook door de Hervormde gemeente Noorden toegepast.
De gegevens die wij van alle leden in ons bestand hebben, mogen we op basis van de
gerechtvaardigde activiteiten van de PKN in Nederland gebruiken. Voor het overige worden
alle in ons bezit zijnde gegevens van u uitsluitend gebruikt voor uitvoering van onze
contacten en activiteiten binnen de Hervormde kerk van de gemeente Noorden. Deze worden
niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij in individuele gevallen in overleg en met uw
toestemming. Toestemming voor dit gebruik dient schriftelijk te worden afgegeven.
Voor het vermelden van uw naam of gegevens hebben wij in de volgende situaties uw
toestemming nodig:
a. Het vermelden van gegevens rondom ziekte in het kerkblad of in de kerkdiensten.
b. Het vermelden van uw gegevens in de gemeentegids of Hervormd Noorden.
c. Het plaatsen van foto’s van u bij kerkelijke activiteiten op de website of in Hervormd
Noorden.
Indien u niet wilt dat we uw gegevens voor de drie bovenstaande activiteiten gebruiken, kunt
u dit meedelen aan de leden van de kerkvoogdij of aan de heer De Haan, die de
ledenadministratie verzorgt.
Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaand statement, dan kunt u die richten
aan de leden van de kerkvoogdij of aan de heer De Haan.
Met vriendelijke groet,
de kerkrentmeesters

