PRIVACYSTATEMENT VBG DE FONTEIN
Vrije Baptistengemeente De Fontein hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Fontein houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
•
•
•
•

•

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Er worden alleen gegevens opgeslagen en verwerkt van leden, hun gezinsleden en vaste
gasten van Vrije Baptistengemeente De Fontein. Onder vaste gasten worden regelmatige
bezoekers die geen lid zijn of personen die op een andere manier zeer betrokken zijn bij de
gemeente verstaan.
De activiteiten van de gemeente zijn ondergebracht in taakgroepen. Taakgroepleden zijn
altijd leden, gezinsleden van leden of vaste gasten van de gemeente.

Als Vrije Baptistengemeente De Fontein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin,
hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Vrije Baptistengemeente De Fontein
T.a.v. W.R. Feenstra
Ylostinslaan 72B
wr.feenstra@home.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Vrije Baptistengemeente De Fontein verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

Het versturen van mededelingenbladen, nieuws-mails, uitnodigingen en ledenlijsten binnen
Vrije Baptistengemeente De Fontein.
Het doorgeven van verjaardagen binnen Vrije Baptistengemeente De Fontein;
Inschrijving als nieuw lid of registreren als vaste gast;
Het communiceren tussen taakgroep-leden onderling en taakgroepen met de gemeente;
Het registreren van financiële bijdragen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam;
Achternaam;
Adres;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum
Evt Trouwdatum

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons verstrekt worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit wettelijk
verplicht is (bij bijvoorbeeld een politieonderzoek) of indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.

BEWAARTERMIJN
Vrije Baptistengemeente De Fontein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt. I.v.m. het maken van (financiële) jaaroverzichten zullen de
gegevens maximaal twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, of de registratie als vaste
gast, worden verwijderd.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Vrije Baptistengemeente De Fontein van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook
verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het vergetelheidrecht. Wij kunnen u vragen
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

