
 

Privacyverklaring 

Evangelie Gemeente De Deur  

 

I. ALGEMEEN 

 

Over deze privacyverklaring 

Voor Evangeliegemeente De Deur is privacy en een veilige omgeving van 

groot belang. De kerk is er voor iedereen.  

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het 

gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht 

in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen De Deur. 

Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens 

worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een 

betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar 

persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk 

is. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking 
hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dus de 
combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto 
zijn allemaal persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere 
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra 
beschermd moeten worden. Het gaat dan om  

 

 

 

bijvoorbeeld het Burger Service Nummer (BSN), gezondheids- of 
medische gegevens en de gegevens van kinderen. 

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens 

Wettelijk is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken als dat 
gebeurt op grond van een van de redenen: 

• De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een 
overeenkomst, waarbij betrokkene partij is of wenst te worden. 

• De gegevensverwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te 
voldoen.   

• De gegevensverwerking is nodig vanwege gerechtvaardigde belangen. Of 
van de met haar verbonden instellingen, ondernemingen of een derde 
aan wie de gegevens worden verstrekt. Dat gebeurt niet wanneer het 
belang of de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder weegt. 
Denk in het bijzonder aan het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

• De betrokkene heeft voor de verwerking uitdrukkelijk toestemming 
verleend. 

• Een calamiteit (zaak van leven of dood) maakt verwerking van de 
persoonsgegevens noodzakelijk. 

•  
 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw 

persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor 

dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze 

standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Om op 

een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft 

de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in 

Bijlage 1 onderaan dit document. 

 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens 

van de kerk 

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat 

er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan 



de privacy-regels te voldoen1 heeft de gemeente de coördinatie van die 

waarborgen belegd bij2 : 

 

Kerkenraad Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander: 

-dhr Zachary Siatarm; telefoon: 06-21405131 

-dhr Michael Mathew; telefoon: 06-18706345 

 

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen 

met: 

 

Naam :  dhr Zachary Sitaram;  

email: info@dedeurcapellealexander.nl 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de 

volgende rechten: 

 

1. Het recht op dataportabiliteit.  

2. Het recht op vergetelheid.  

3. Recht op inzage.  

4. Recht op rectificatie en aanvulling.  

5. Het recht op beperking van de verwerking:  

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering.  

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

                                                      
1 Overweging 78 bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten 

neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven 

vermeld.  

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen zodra u zich heeft 

gelegitimeerd. Ook wordt er gekeken of het recht waarop u zich beroept 

wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand 

vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen. Bij bijzondere 

omstandigheden kan dit worden verlengd. Bij een dergelijke verlenging 

zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De 

gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij 

het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de 

privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de 

gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.3 

 

3 Artikel 23 lid 1, aanhef en onder i Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

II. Verwerkingen vanwege de algemene organisatie & ledenadministratie 

 

Voor de uitvoering van haar taak, verwerkt de gemeente een aantal persoonsgegevens. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, 

welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is 

 

Algemene Organisatie 

Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag 

De Deur heeft verschillende kerken door 

heel Nederland. Elke kerk heeft zijn eigen 

Pastor met zijn vrouw. Deze gegevens 

van de echtparen worden opgeslagen 

voor o.a. eventuele uitvoering van 

loonbetaling 

☐ naam en voornamen c.q. voorletters  

☐ adres en woonplaats   

☐ geslacht  

☐ BSN  

☐ geboortedatum 

☐ gegevens van kinderen   

 

Dit leggen zij vast 
voor de 
belastingdienst. 
Dus een wettelijke 
taak.  
 

Pastors kunnen notities maken van 

gesprekken of telefoongesprekken. Deze 

notities worden beveiligd bewaard en 

gelden voor eigen administratie 

☐ naam van betrokkene 

☐ zaken die tijdens een gesprek besproken worden 

 

Ledenadministratie 

Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag 



Onze kerk in Zwolle kent geen officieel 

lidmaatschap. 

 

De kerk maakt gebruik van een financiele 

administratie om de giften van 

betrokkenen vast te leggen.  

 

Ook wordt er gebruik gemaakt van 

automatische incasso. Hiervoor wordt  

het bankrekeningnummer opgeslagen. 

 

Een aantal gegevens wordt opgeslagen 

voor het algemeen belang. 

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende persoonsgegevens 

geregistreerd: 

● naam en voornamen c.q. voorletters;  

● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; geboortedatum en -plaats;  

 
alsmede de volgende kerkelijke gegevens voor het algemeen belang:  

● doop, met vermelding van de datum  
● kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede 

van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening 
heeft plaatsgevonden;  

● datum van overlijden,  
 

De gemeente 
verwerkt deze 
gegevens op basis 
van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, 
 
en/of; 
 
ter uitvoering van 
de overeenkomst 
van het 
lidmaatschap. 

 

 

III. Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk 

 

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom 

staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is. 

 

 

 

We
l 

niet Situatie welke gegevens zijn 
erbij betrokken 

grondslag 

 V Er worden nieuwsbrieven (al dan niet elektronische) 
verstuurd naar leden van de gemeente, dan wel 
personen met wie de gemeente regelmatig contact 
onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen 
op de hoogte brengen van de activiteiten van de 
gemeente.  
 

De nieuwsbrieven worden: 

☐ wekelijks verstuurd 

☐ maandelijks verstuurd 

☐ anders: van tijd tot tijd 

verschijnt De Deurpost 

☐ naam en voornamen 

c.q. voorletters;  

☐ e-mailadres 

☐ anders: 

De gemeente 
verzamelt deze 
gegevens op basis 
van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, 
haar gerechtvaardigd 
belang, of de 
uitvoering van de 
overeenkomst. 



V  Onze kerk geeft van tijd tot tijd “DeDeurPost” uit, hierin staan soms fotos van 
aktiviteiten. Alleen met toestemming worden mensen geinterviewd en kan er een 
foto bij het artikel worden vermeld. 

☐ naam en voornamen  

 

Voor het vermelden 
van gegevens rondom 
ziekte in de 
nieuwsbrief heeft de 
gemeente 
toestemming 
verkregen van de 
betrokkene. 

V  Er wordt een adressenlijst uitgegeven waarin een lijst 

van alle gemeenteleden is opgenomen. 

De gemeentegids is: 

☐ alleen voor de leden 

toegankelijk. 

☐ geheim adres op 

geheim telefoon nummer 
wordt gerespecteerd en 
kan zo nodig opgegeven 
worden. 

☐ naam en voornamen 

c.q. voorletters;  

☐ straatnaam, 

huisnummer, postcode, 

woonplaats;  

☐ e-mailadres  

☐ telefoonnummer 

 

Voor het vermelden 
van gegevens van 
gemeenteleden in een 
gemeentegids heeft 
de gemeente 
toestemming 
verkregen van de 
betrokkenen. 

V ☐ Tijdens een kerkdienst worden in gebed of 

anderszins namen van leden van de gemeente 

genoemd. 

De kerkdienst: 

☐ is publiekelijk te volgen 

via internet 

☐ te volgen via live 

streaming 
De gemeente noemt: 
 

☐ de naam en 

voornamen 

☐ alleen de voornaam  

☐ gegevens rondom 

ziekte en gezondheid  

☐ anders: 

De gemeente 

verzamelt deze 

gegevens op basis 

van haar 

gerechtvaardigde 

activiteiten, te weten 

haar gerechtvaardigd 

belang om een 

gemeenschap te 

kunnen zijn waarin 

leden naar elkaar 

omzien en hen op te 

dragen aan God.  

V  Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd ☐ met beeld 

☐ zonder beeld 

☐ de kerkdiensten kunnen 

via live stream gevolgd 
worden 

☐ de kerkdiensten worden 

Het is mogelijk dat 
bezoekers van de dienst 
in beeld komen en/of op 
de geluidsopname te 
horen zijn, dan wel dat 
er gegevens van 
gemeenteleden in 

Om al haar leden en 

al Gods mensen in 

staat te stellen deze 

kerkdiensten mee te 

maken plaatst de 

gemeente 



niet door onze kerk op 
social media gezet 

☐ in de opnames worden 

indien mogelijk alleen 
voornamen genoemd 

☐bij bijzondere diensten 

(rouw-, trouw- doop- 
diensten) kunnen met de 
direct betrokkenen 
afspraken gemaakt worden 
over het in beeld brengen 
en de verwerking van die 
gegevens. Foto- en Video 
materiaal wordt alleen 
gebruikt voor onze eigen 
websites of foldermateriaal 
 

voorbede of op andere 
momenten tijdens de 
dienst worden verwerkt. 

kerkdiensten online  

op basis van haar 

gerechtvaardigde 

activiteiten en haar 

gerechtvaardigd 

belang. 

 

 

V  De bezoekers zijn op de hoogte dat er gebruik wordt 

gemaakt van camera beelden 

Er hangt een mededeling 
in de hal bij de voordeur 

  

☐  Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine 

bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, 

telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen 

over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker. 

Er worden geen 
persoonlijke gegevens 
verzameld, het gebruik 
van cookies op onze 
websites is zuiver 
analytisch 

De gemeente 

verwerkt deze 

gegevens op basis 

van haar 

gerechtvaardigde 

activiteiten haar 

gerechtvaardigd 

belang om een beter 

beeld te kunnen 

krijgen op welke wijze 

onze website wordt 

gebruikt en hoe wij 

deze kunnen 

verbeteren. 

V  Op onze website staan foto’s van functionarissen van de kerk. ☐ foto 

☐ onderschrift met 

naam 

De gemeente 

verwerkt deze 

gegevens op basis 



☐ onderschrift met 

kerkelijk ambt indien 
van toepassing 

van haar 

gerechtvaardigde 

activiteiten, te weten 

haar gerechtvaardigd 

belang om de 

gemeente als 

toegankelijke 

gemeenschap te laten 

functioneren. 

V  Op onze website staan foto’s van bezoekers van de 

kerkdiensten, conferenties, of andere activiteiten. 

☐ op een openbare pagina 

 

☐ foto of video 

 

De kerk verwerkt fotos 
van bezoekers van 
een activiteit om een 
beeld te geven van de 
gemeente. De 
gemeente heeft d.m.v. 
mededelingen 
duidelijk aanwezigen 
gewaarschuwd dat er 
fotos en/of video 
opnames worden 
gemaakt.  

V  Op onze website staan getuigenissen van leden van 

de gemeente/plaatselijke kerk. 

☐ op een openbare pagina 

 

☐ naam 

 

De gemeente 

verwerkt deze 

gegevens op basis 

van haar 

gerechtvaardigde 

activiteiten, te weten 

haar gerechtvaardigd 

belang om de 

gemeente als 

toegankelijke 

gemeenschap te laten 

functioneren. 

V  Gemeenteleden worden indien nodig aangeschreven voor het nakomen van een 

financiële bijdrage of toezegging. 

 

☐ naam en voornamen 

c.q. voorletters;  

Om voldoende 
financiën te verkrijgen 
verzoekt de gemeente 



Normaal gesproken worden gemeenteleden niet aangeschreven m.b.t. financiën. 

Mensen worden uitgedaagd vanaf de preekstoel waarna het geven van giften op 

vrijwillige basis plaatsvindt. 

 

 

☐ straatnaam, 

huisnummer, postcode, 
woonplaats en datum 
van vestiging op het 
woonadres;  

☐ geboortedatum en -

plaats;  

☐ geslacht;  

☐ e-mailadres  

☐ telefoonnummer 

☐ anders: 

haar leden op basis 
van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten en haar 
gerechtvaardigd 
belang  om een 
financiële bijdrage. 

 

IV. Bewaartermijnen 

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Telefoonnotities of gespreksnotities zijn vertrouwelijk en zullen ook als 

zodanig vertrouwelijk behandeld worden. 

 

V. Doorgifte aan derden 

De gemeente geeft geen gegevens door aan derden.  

 

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau. 

 

  



Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 

(Vul als gemeente in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen) 

 

niet wel maatregel 

V  De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen. 

 V De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement)  ☐ jaarlijks 

V  Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht 
over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, 
ten minste  

☐ eenmalig (datum: 25 mei 2018)                    

☐ bij intreding in de positie/functie/het ambt 

 

 V De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de 
gemeente, met de mogelijkheid tot inzage van het privacy-statement  
 

☐ eenmalige mededeling tijdens gemeente 

vergadering d.d. 27 mei 2018 

☐ de website  

 V De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het 
privacybeleid van de gemeente. 

☐ Verklaringen van het Privacy beleid liggen 

ter inzage 

☐ Mededeling bij de hoofdingang 

 V Binnen de gemeente is de mogelijkheid dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden  in een afgezonderde ruimte. 

 V Binnen de gemeente krijgen buitenstaanders geen toegang tot persoonsgegevens.  

 V De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast. 

V  De voorheen gebruikte kerkaanwezigenlijsten worden per 1 juni 2018 niet later 
gebruikt. De gemeente telt iedere samenkomst de aanwezigen voor statistiek en 
maandrapport. 

 

☐ ☐ Anders:  

 

 

 


