PRIVACYVERKLARING
van de
GEREFORMEERDE KERK “DE GOEDE HERDER” te VALKENBURG

De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder", gevestigd aan de Hoofdstraat
35 2235 CB Valkenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gereformeerde Kerk te Valkenburg
Hoofdstraat 35
2235 CB Valkenburg
Scriba: gkv.scriba@solcon.nl
http://www.degoedeherdervalkenburg.nl
Functionaris gegevensbescherming:
De secretaris van het College van Kerkrentmeesters) is de Functionaris
Gegevensbescherming van de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" Hij is
te bereiken via erwinsurft@casema.nl.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" verwerkt uw persoonsgegevens
omdat u lid bent van onze kerk.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Jaarlijkse bijdragen aan de kerk

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze kerk neemt de namen en de geboortedata van thuiswonende kinderen
in haar ledenadministratie op.
Verder wordt ook van elk lid vermeld of hij/zij lid, dooplid of belijdend lid is
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
- Het verzenden van
* brieven met algemene info over de kerk en haar activiteiten
* brieven met informatie en machtiging voor de jaarlijkse
inzamelingsacties als: actie Kerkbalans (de Vaste Vrijwillige
Bijdrage), de Dankdagcollecte en overige acties bijv. de
Rommelmarkt
- Het afhandelen van de betaling van uw bijdragen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact op te nemen
in het kader van kerkelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
verlenen van pastorale zorg en/of uw hulp in te kunnen schakelen.
- Het opnemen van namen en adres in het jaarboekje t.b.v. de indeling van
de 6 wijken, tenzij u aangeeft dit niet te willen.
- Het opnemen van namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen in
het jaarboekje t.b.v. het aangeven van de taken van vrijwilligers en
ambtsdragers.
4. Geautomatiseerde besluitvorming:
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" neemt geen op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Gereformeerde Kerk
"De Goede Herder") tussen zit.
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
* LRP (Leden Registratie Protestantse kerken).
- Dit programma wordt gebruikt om de verzamelde gegevens
van de leden van onze kerk op een efficiënte en veilige manier
te kunnen verwerken en te beheren.

- Het programma bestaat uit twee (onderling samenhangende)
onderdelen:
a. de persoonsgegevens van onze leden
b. de financiële gegevens van de jaarlijkse bijdrage(n)
van onze leden.
- Onze LRP krijgt via de PKN (landelijke organisatie van de
Protestantse Kerken Nederland) van SILA (Stichting
Interkerkelijke LedenAdministratie) gegevens van de
(burgerlijke) gemeenten over kerkleden die naar onze
gemeente (Valkenburg) verhuizen. Deze uitwisseling van
gegevens gebeurt ook als leden van onze kerk verhuizen.
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.
* Uw gegevens blijven bewaard tot op het moment dat uw
lidmaatschap van onze kerk wordt beëindigd.
* Verder verwijzen we u naar artikel 8 van deze verklaring.
6. Delen van persoonsgegevens met derden:
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld aan uw bank bij het verwerken
van machtigingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Buiten bovengenoemde situatie delen we uw gegevens uitsluitend binnen
de kerkelijke gemeente om contact te kunnen onderhouden als het gaat om
pastoraat en “omzien naar elkaar”.
7. Cookies of vergelijkbare technieken:
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" gebruikt geen cookies of
vergelijkbare technieken. Op onze website
www.degoedeherdervalkenburg.nl worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer, het tijdstip van het
opvragen van gegevens en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag.
We gebruiken deze gegevens om de werking van de website te verbeteren.
De genoemde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door de Gereformeerde Kerk "De
Goede Herder" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar:
De scriba van de Gereformeerde Kerk “De Goede Herder”
p/a Hoofdstraat 35, 2235 CB te Valkenburg
of via de mail: gkv.scriba@solcon.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze Functionaris Gegevensbescherming.
Concrete beveiliging:
* Onze ledenadministratie staat op een aparte laptop (eigendom van
onze kerk). Deze laptop is beveiligd met een wachtwoord.

* Het ledenadministratieprogramma (LRP) is beveiligd met
inlognaam en wachtwoord.
* Toegang tot deze gegevens heeft de beheerder.
* Verzoeken om gegevens op te vragen en te gebruiken, mogen
alleen door ambtsdragers (zij vallen onder de geheimhoudingsplicht,
ook na hun ambtsperiode!) worden gedaan. Dit zijn de predikant, de
ouderlingen, de ouderling- pastorale medewerkers, de ouderlingkerkrentmeesters en de diakenen.
* De financiële bijdragen zijn alleen bekend bij de
bijdragenadministrateur, de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters en de penningmeester.
Overige maatregelen:
* Ambtsdragers en vrijwilligers die met hun werkzaamheden stoppen,
moeten alle privacygevoelige informatie inleveren om te laten
vernietigen. Algemene informatie, die bewaard moet blijven, wordt
opgeslagen in het betreffende archief.
* Aan het eind van het kerkelijk jaar gaat elke vrijwilliger/
ambtsdrager na of de privacygevoelige informatie in de volgende
periode nog gebruikt gaat worden. Ook hier geldt: inleveren om te
laten vernietigen.
* Het College van Kerkrentmeesters beschikt over een
papierversnipperaar om privacygevoelige gegevens te vernietigen.
10. Vaststelling van de privacyverklaring:
Deze verklaring is vastgesteld aan de hand van de volgende procedure:
1. De verklaring is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
College van Kerkrentmeesters en vastgesteld in de CvK-vergadering
d.d. 2 april 2020;
2. Vervolgens heeft de Kerkenraad dit document besproken en met
eventuele wijzigingen vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering
d.d. 9 juli 2020;
3. Publicatie op de website van de Gereformeerde Kerk “De Goede
Herder” te Valkenburg.

