
De nieuwe Privacywet 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet in gegaan (AVG). Dat heeft ook gevolgen voor ons als kerkgemeente.  
Belangrijk! Omdat wij een gemeenschap van mensen zijn, mogen wij persoonlijke gegevens met elkaar delen. 
Dat geldt voor iedereen die op één of andere manier lid is van onze kerk (en de andere kerken die lid zijn van 
de PKN).  

Wat betekent dat concreet?* 

Wat zijn uw rechten? U heeft …. 
. Recht op inzage van al uw gegevens 
. Recht op aanpassing van de gegevens 
. Recht op vergetelheid => u kunt zich uitschrijven 
. Recht op integriteit en vertrouwelijkheid => Dit hoeven we niet uit te leggen, dat zit in ons DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Detailinformatie rondom de Privacywet is te vinden op onze website. U kunt ook een geprint exemplaar opvragen bij de scriba. 

Kerkblad 
Het blad wordt gestuurd of gebracht naar 
iedereen die een abonnement heeft.  
Hier veranderd niet zo veel. Het enige 
wat niet vermeld mag worden zijn 
medische gegevens van mensen en 
ziekenhuisverblijf, tenzij u toestemming 
heeft gegeven. 

Informatieboekje/gemeentegids 
Dit is alleen bestemd voor de leden van onze 
kerkgemeente en mag dus niet meer ter inzage 
liggen in de kerk of andere openbare ruimte.  
 
Wat betreft inhoud hoeven wij niets aan te 
passen. 

Kerkdienst  
1. de eredienst 
Hier verandert wel iets.  
Er mogen geen adressen meer genoemd 
worden.  
Een voorbeeld: degene die de bloemen 
krijgt, wordt voortaan alleen met name 
genoemd. Dat geldt bv. ook voor de 
voorbede.  

2. opname => kerkdienst gemist 
Bij binnenkomst en verlaten van de kerk 
wordt voortaan getoond wat op de 
beeldschermen staat, dus niet meer de 
mensen. Tijdens de dienst wordt er niet 
meer ingezoomd op personen.  
De opnames kunnen alleen gedownload 
worden op aanvraag bij de scriba. U 
kunt natuurlijk gewoon blijven kijken, 
ook op een later moment. 

Website 
Op de website worden geen foto’s van 
functionarissen en leden van de kerk getoond. 

Op de website staan geen persoonlijke 
mailadressen.  

Uitzondering: Als u zelf in een persoonlijke 
bijdrage gegevens aanlevert dan kan het wel 
geplaatst worden.  

Actie kerkbalans 
Als uw mailadres bekend is bij de financiële 
administratie, blijven wij (net zoals de afgelopen 
jaren) de actie kerkbalans digitaal bij u 
aanleveren. 

 
Uitnodigingen  
Hier verandert wel iets.  
 

De bij de financiële administratie bekend 
staande email adressen worden voortaan 
alleen gebruikt voor de actie kerkbalans.  
 

Voor het ontvangen van uitnodigingen van 
b.v. de gemeenteavond moet u opnieuw 
toestemming geven. (zie de 'Groene kaart') 

 


