PRIVACY REGLEMENT - Vrije Evangelische Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als kerk is het
goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van leden en vrienden en daarom is er
gekozen om een privacyreglement op te stellen.
Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens staan achter een versleuteling op de website. Alle leden en vrienden
hebben hun eigen inloggegevens. Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten onze
eigen kerk is een wettelijke basis nodig. In de Wbp (voorloper AVG) staat op welke gronden. Het
is niet toegestaan om persoonsgegevens, zonder toestemming van betrokkenen, door te geven
aan derden. Dat betekent dat de persoonsgegevens (denk aan NAW gegevens) alleen buiten de
kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor expliciet toestemming is gegeven.
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
(identiteits)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.
Gemeentemail
In de gemeentemail worden de gegevens van de zieken vermeld. De gemeentemail is bedoeld
voor leden en vrienden en wordt via de mail rondgestuurd. Voor hen die niet beschikken over een
e- mailadres is er een papierenversie te verkrijgen bij de kerkenraad. Het is niet toegestaan om
de gemeentemail bij de deur neer te leggen of door te geven aan derden.
Magazine
In het magazine, welke voor elke geïnteresseerde is bedoeld, is het niet toegestaan adressen of
andere persoonsgegevens te vermelden. De kerkenraad geeft toestemming om de
telefoonnummers van de ouderlingen en diakenen te vermelden in het magazine, waarbij wordt
uitgegaan van (indien aanwezig) het vaste telefoonnummer.
Website
Het is niet toegestaan dat er op de website voor de versleuteling foto’s van personen staan tenzij
dit is vastgelegd met toestemming.
Kerkdienstgemist.nl
De volgende punten zijn van belang aangaande de uitzending van onze diensten via internet.
•

•

De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Hendrik-Ido-Ambacht wil door middel van
Kerkdienstgemist.nl ieder, die door (lichamelijke) beperkingen niet in de gelegenheid is
de dienst te bezoeken, de gelegenheid geven om deze diensten te kunnen volgen om zo
toch met elkaar verbonden te zijn.
De VEG zal alleen hen die op het podium staan in beeld brengen.

•
•
•
•

Door deel te nemen aan het muziekteam geven de muzikanten en zangers automatisch
toestemming in beeld te komen.
De gastspreker kan aangeven niet in beeld te willen verschijnen op internet. In dat geval
zal er alleen een audio-uitzending zijn.
Zij die op het podium iets willen zeggen voor de microfoon geven daarmee automatisch
toestemming in beeld te komen.
In het gebouw moet duidelijk worden gemaakt aan ieder die binnenkomt dat de diensten
worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Dit gebeurt via bordjes bij binnenkomst en
via het mededelingenscherm via de beamer voorafgaand aan de dienst.

