Privacyverklaring van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer

VEG Wormerveer verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met
uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt
en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door belijdende leden en eventuele kinderen, doopleden, gastleden, vrienden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
Verwerking van uw gegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals:
a) familienaam, voorna(a)m(en), voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
b) gegevens betreffende het lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van onze gemeenschap;
c) datumgegevens ten aanzien van doop, trouw, attestatie, et cetera;
d) gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften alsmede het
bankrekeningnummer;
e) andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge het statuut van onze gemeenschap.
VEG Wormerveer houdt tevens een register bij, waarin persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd zoals personen die een cursus hebben gevolgd, thema-avonden hebben bijgewoond
of (als vrijwilliger) bij een van onze activiteiten betrokken is, maar die geen lid zijn.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u zich aanmeldt ter registratie en/of zich
inschrijft voor deelname aan activiteiten. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld
om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Uw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan (gast)leden binnen de eigen kerk. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevantie informatie voor organisatoren van activiteiten
in de kerk. Zonder uw toestemming zullen persoonsgegevens niet buiten de kerk gepubliceerd worden.
Voor het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet meer zelf in de diensten aanwezig kunnen zijn, worden de diensten opgenomen en op CD of in digitale vorm aan hen ter beschikking gesteld. Deze informatie en/of (schriftelijke) informatie van persoonlijke aard is uitsluitend voor
privégebruik en de ontvanger is verantwoordelijk voor de vernietiging van de verstrekte informatie
wanneer deze niet meer nodig is.
De leiding van werkgroepen, zoals crèche, kindernevendienst, tienerdienst, VEJO, inloop, studiegroepen e.d. is bekend met de privacyregels en dat zij niet zonder toestemming (audio)visuele opnamen
mogen delen op social media of anderszins.
Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben recht op:
- dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen
- vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden
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- inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van u verwerkt zijn in te zien
- rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt zijn te wijzigen
- beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken
- bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
- het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens. Die zijn verplicht uw klacht te behan-

delen
Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.
Informatie naar (gast)leden
VEG Wormerveer informeert haar (gast)leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon
en/of sociale media. Persoonlijke informatie over haar (gast)leden, die in vertrouwen met u wordt
gedeeld, wordt uitsluitend verspreid naar haar (gast)leden die een privacy-overeenkomst geaccepteerd hebben. Als (gast)lid draagt u er zorg voor persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen
en, voor zover van toepassing, op beheerste wijze te vernietigen.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten
wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de secretaris van de VEG Wormerveer. VEG Wormerveer is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie
mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris.
Afmelden e-mail nieuwsbrieven, bladen of activiteiten
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de
secretaris.
Bezoek aan onze website
VEG Wormerveer gebruikt op haar website http://www.veg-wormerveer.org/ geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.
Beveiliging
VEG Wormerveer heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we
ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie
toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Vragen over privacybeleid
VEG Wormerveer houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid,
neem dan contact op met de secretaris.
Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens zijn:
VEG Wormerveer
t.a.v. de secretaris
p/a Hennepad 3
1521 DG WORMERVEER
E-mail: secretaris@veg-wormerveer.org
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