
PRIVACYVERKLARING

De Protestantse Gemeente Wildervank, gevestigd aan Torenstraat 80 , 9648 CV  Wildervank, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Deze verklaring is vastgesteld door de kerkenraad op 26 september 2018.

1. Contactgegevens

website : http://www.protestants-wildervank.nl/
email : i  nfo@protestants-wildervank.nl  

bezoekadres : Torenstraat 80 
9648 CV  Wildervank
0598 612255

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Protestantse Gemeente Wildervank verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum en -plaats
- burgerlijke staat
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- data van doop en belijdenis
- data van vertrek naar een andere kerkelijke gemeente of ander kerkgenootschap
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Protestantse Gemeente Wildervank kan de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u verwerken:
- godsdienst of levensovertuiging 
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- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy  @protestants-wildervank.nl  , dan 
verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken

De Protestantse Gemeente Wildervank verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze taak als kerkelijke gemeente uit te kunnen 
voeren.
- Voor verslaglegging in woord en beeld van activiteiten georganiseerd door onze gemeente
met als doel intern en aan derden te tonen wat wij als gemeente voor u en anderen
betekenen.
- Het afhandelen van uw financiële bijdragen.
- Verzenden van onze zondagsbrief, het kerkblad, acceptgiro’s e.d.
- De Protestantse Gemeente Wildervank verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst.

Wij verwerken deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang om de kerkelijke 
gemeente te laten functioneren naar behoren. Waar mensen nadrukkelijk herkenbaar publiek in 
beeld zouden komen, bv. in foto’s op de website, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de 
betrokkenen(n).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat kerken tot op zekere hoogte toe 
gegevens te verwerken conform haar eigen kerkelijke regels. De Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) heeft die regels vastgelegd in de kerkorde (KO), de daarbij behorende ordinanties (Ord.) en 
de nader uitgewerkte generale regelingen (GR). Meer informatie is te vinden op de website van de 
PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

De landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP) is een database-
systeem dat via beveiligde verbinding en inlogprocedures gebruikt kan worden. Meer informatie op 
de website van de PKN:
https://lrp-netwerk.pkn.nl/home-lrp/over-lrp

5. Geautomatiseerde besluitvorming

De Protestantse Gemeente Wildervank neemt niet 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 Protestantse Gemeente Wildervank) tussen zit. De 
Protestantse Gemeente Wildervank gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen.
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Programma of service: Wordt gebruikt voor:

LRP cloud-based webservice, de landelijke ledenadministratie van de 
Protestantse Kerk in Nederland

kantoorsuites op verschillende computers bij mensen thuis, voor verslaglegging, 
het verwerken van kopij, het maken van liturgieboekjes, 
presentaties, e.d.

emailprogramma’s op computers bij mensen thuis, voor interne communicatie

projectieprogramma op computer in de kerk, projectieprogramma voor lokaal gebruik in 
kerkdiensten

boekhoudprogramma’s op computers thuis van betreffende penningmeesters, voor 
finacieel beheer van de kerk en van de diakonie

6. Wie hebben toegang tot welke gegevens

Gegevens of systeem: Wordt gebruikt voor:

LRP
Invoer/wijzigen
Inzien

> ledenadministrateur/beheerder
> predikant, penningmeester kerk

boekhoudprogramma’s > penningmeesters kerk en diakonie

geselecteerde 
persoonsgegevens uit de 
kerkelijke administratie

> ambtsdragers en vrijwilligers, t.b.v. het uitvoeren van hun taak

persoonlijke informatie over 
leven en welzijn van 
gemeenteleden

> pastorale en diakonale medewerkers, t.b.v. het uitvoeren van 
hun taak

7. Wat we doen om te voorkomen dat gegevens bij derden terecht komen

Voor de gegevensbescherming van belang is de regel dat ieder die actief is in de kerk, al dan niet 
bevestigd in een kerkelijk ambt, tot geheimhouding is verplicht omtrent alles wat vertrouwelijk ter 
kennis is gekomen (Ord. 4-2). Dit betreft adreslijsten, selecties uit het de ledenadministratie, 
verslagen van vergaderingen, notities van gesprekken, geluids- en beeldopnames en wat er 
eventueel meer nodig is voor het vervullen van een kerkelijke taak. Zodra deze gegevens niet 
meer nodig zijn, of wanneer de betrokken persoon de functie neerlegt, worden zij vernietigd of 
teruggebracht naar de plaats van herkomst.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de periodieke evaluatie van de privacyregels en het 
toezien op een zorgvuldige uitvoering daarvan. Gemeenteleden, ambtsdragers en vrijwilligers 
worden jaarlijks geïnformeerd over de geldende privacyregels. Deze privacyverklaring is te allen 
tijde bij de scriba van de kerkenraad op te vragen, danwel van de website te dowloaden.

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Protestantse Gemeente Wildervank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De archivering van 
verslagen, correspondentie en andere documenten geschiedt overeenkomstig de landelijke regels 
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van de Protestantse Kerk in Nederland (Ord. 11-2-7). Meer informatie of het archiefbeheer is te 
vinden op de website van de PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkrentmeester/archiefbeheerder

Het historisch archief is een gedeponeerd archief, dat alleen toegankelijk is na toestemming vooraf 
door de kerkenraad. Het gedeponeerd archief van de Protestantse Gemeente Wildervank berust 
bij het Groninger Archief.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 
persoonsgegevens: 

Soort gegevens: Bewaartermijn: Reden om te bewaren:

- naam, adres, telefoon, email, 
bankrekeningnummer

zolang men ingeschreven is als 
(gast-)lid; wordt bewaard in 
landelijke database; na 
uitschrijven of overlijden nog 2 
jaar, daarna in digitaal 
historisch archief van LRP

noodzakelijk voor 
ledenadministratie

- data geboorte, doop, 
belijdenis, huwelijk, scheiding, 
overlijden

zolang men ingeschreven is als 
(gast-)lid; wordt bewaard in 
landelijke database; na 
uitschrijven of overlijden nog 2 
jaar, daarna in digitaal 
historisch archief van LRP

noodzakelijk voor 
ledenadministratie

- Verslagen van kerkelijke 
vergaderingen

tenminste 5 jaar; wordt 
bewaard bij scriba/secretaris 
van betreffende taakgroep; 
daarna in gedeponeerd archief

nodig voor het normaal 
functioneren van de organisatie

- correspondentie binnen en 
buiten de kerk

tenminste 5 jaar; wordt 
bewaard bij scriba/secretaris 
van betreffende taakgroep; 
daarna in gedeponeerd archief

nodig voor het normaal 
functioneren van de organisatie

- kopieën van verslagen en 
correspondentie

zolang de betreffende persoon 
in functie is; wordt bewaard bij 
mensen thuis, op papier en 
computers; na beëindiging van 
de taken worden verslagen en 
correspondentie vernietigd 
resp. volledig verwijderd, 
danwel toegevoegd aan het 
archief van de scriba/secretaris

nodig voor het normaal 
functioneren van de organisatie

- intern email-verkeer zolang de betreffende persoon 
in functie is; wordt bewaard op 
computers bij mensen thuis; 
daarna worden emails volledig 
verwijderd

nodig voor het normaal 
functioneren van de organisatie

- vertrouwelijke verslaglegging 
voor pastorale of diakonale 
doeleinden

zolang een betreffende zaak 
loopt; wordt bewaard bij 
betreffende ambtsdrager(s); 
daarna worden emails, 
verslagen en notities vernietigd 

nodig om een pastoraal of 
diakonaal contact naar behoren 
af te handelen
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Soort gegevens: Bewaartermijn: Reden om te bewaren:

resp. volledig verwijderd

- verzendlijsten, 
deelnemerslijsten, selecties uit 
het ledenbestand e.d.

zolang die nodig zijn voor de 
betreffende activiteit; worden 
bewaard bij wie die activiteit 
leidt/leiden; worden nadien 
vernietigd

nodig voor het goede verloop 
van de betreffende activiteit

9. Delen van persoonsgegevens met derden

De Protestantse Gemeente Wildervank verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Protestantse Gemeente Wildervank blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen.

10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Protestantse Gemeente Wildervank gebruikt alleen technische cookies op haar website
voor de registratie en herkenning van personen die op de website kunnen inloggen. Van gewone
bezoekers worden geen gegevens bijgehouden.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Protestantse Gemeente Wildervank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende organisatorische en technische 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 via 
privacy  @protestants-wildervank.nl  .

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u 
echter lid van onze gemeente wilt blijven, moeten wij een minimaal aantal gegevens (genoemd 
onder 2 en 3) van u kunnen verwerken. Volledige verwijdering van uw gegevens kan alleen door u 
uit te schrijven als lid. Hiervoor gelden de kerkordelijke regels (Ord. 2-2a), wat betekent dat u 
daartoe een schriftelijk en ondertekend verzoek tot uitschrijving indient bij de kerkenraad.

U kunt ons verzoeken om de gegevens die wij over u hebben opgeslagen over te dragen aan
een andere, door u aan te wijzen organisatie. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de wijze 
waarop wij met uw gegevens omgaan. 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 privacy  @protestants-  
wildervank.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 de MRZ (‘machine readable 
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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 Protestantse Gemeente Wildervank wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat 
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
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