Privacybeleid Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand ‘de Rank’
De Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand ‘de Rank’ (hierna te noemen: VBGH) verwerkt
persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij
vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wij hechten belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het
bijeen zijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens
gedeeld en uitgewisseld. Wij vinden daarbij uw privacy 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, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn (als
VBGH persoonsgegevens van u verwerkt).
Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door “gemeenteleden” en
bezoekers, verstrekte persoonlijke informatie.
Verwerking van uw gegevens
De VBGH kent geen papieren lidmaatschap maar houdt wel een “leden”-administratie bij,
waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden worden vastgelegd. Deze administratie
bevat de gegevens van de vaste bezoekers van de VBGH. Deze persoonsgegevens
worden pas gevraagd na regelmatig terugkerend bezoek aan de VBGH.
Wij leggen de volgende gegevens van “gemeenteleden” vast in onze administratie:
- (voor)na(a)m(en)
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres
- geboortedatum
- gezinsrelaties
De VBGH houdt een verjaardagenlijst bij, welke gebaseerd is op de aangeleverde
geboortedata. Deze lijst wordt gebruikt voor het vermelden van verjaardagen in het
contactblad “de Rank”. Met dit contactblad willen we vooral de gemeente “leden”
informeren over de gemeentelijke activiteiten. Maar natuurlijk kan men dit ook gebruiken
om een verjaardagskaart te versturen. Voor de contactgegevens ontvangen de
‘gemeenteleden’ ook een adressengids met de namen en adressen van de vaste
bezoekers van de VBGH. Desgevraagd kan uw naam van deze lijst en of adressenboekje
verwijderd worden.
Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor
commerciële doeleinden).
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Website www.vbgh.nl
De website maakt géén gebruik van cookies.
Facebook

Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media maakt de
VBGH gebruik van foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens georganiseerde activiteiten
van de VBGH.
Met deze foto’s en video’s willen we graag terugblikken op onze activiteiten. Op deze
foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Wij plaatsen geen foto’s of
video’s waarvan u schade kunt ondervinden.
Door akkoord te gaan met deze verklaring geeft u toestemming om foto’s en/of video’s
voor de hier bovengenoemde doeleinden te plaatsen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Foto’s die door anderen gemaakt worden tijdens activiteiten heeft de
VBGH geen invloed op. Foto’s voor de pers vallen onder de persvrijheid en mogen
zonder toestemming gepubliceerd worden.
Als u alsnog bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u dit
kenbaar maken bij de secretaris van de VBGH (secretaris@vbgh.nl). De geplaatste
foto’s en video’s op de website en sociale media van de VBGH zullen wij dan meteen
verwijderen.
Whatsapp-groep
Om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en i.v.m. activiteiten zijn er
verschillende Whatsapp-groepen aangemaakt door de VBGH. “Gemeenteleden” van de
VBGH worden hieraan toegevoegd en kunnen zichzelf eenvoudig weer afmelden.
E-mail-groep
Wanneer u uw e-mailadres aan de VBGH hebt verstrekt, wordt u e-mailadres toegevoegd
aan de e-mailgroep. Deze mailgroep kan gebruikt worden om alle “gemeenteleden” te
bereiken via de mail. Natuurlijk kunt u zich op elk moment afmelden voor deze mail bij
de secretaris van de VBGH.
Audio-opnamen
De meeste preken worden in audiovorm opgenomen en op de website geplaatst. De
sprekers worden hiervan op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd.
Rechten omtrent uw gegevens
“Gemeenteleden” hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke de VBGH heeft ontvangen. Tevens kan er bezwaar gemaakt
worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de
VBGH. Tevens hebben “gemeenteleden” het recht om de gegevens door ons te laten
overdragen aan henzelf of aan een andere door hun gekozen partij. De VBGH heeft het
recht om legitimatie te vragen voordat zij gehoor geven aan zo een dergelijk verzoek.
“Gemeenteleden” hebben altijd het recht de toestemming voor het verwerken van
persoonsgegevens in te trekken.
Bewaartermijn
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de
persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam
en adres van leden, gasten en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden
verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer
voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.
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Klachten
Als gemeenteleden een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan
vragen wij u hierover direct contact met een bestuurslid van de VBGH op te nemen.
Samen willen we graag tot een oplossing komen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan nog altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.
Datalek
Een datalek is een fysiek of technisch beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens
gelekt worden. Dit is een inbreuk op uw privacy en daarom verzoeken we u met klem om
een dergelijk lek direct aan te geven bij de functionaris voor de AVG en privacy. Het kan
hierbij gaan om ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van
persoonsgegevens.
Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:
- Gestolen of verloren leden- of donateursadministratiebestanden.
- Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van
BCC
In bepaalde gevallen is de VBGH verplicht om aangifte van een datalek te doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden
geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden
verwerkt. De VBGH registreert datalekken. Datalekken kunnen worden gemeld via de
contactgegevens.
Vragen
Mochten er naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn,
neem dan contact met ons op.

Bezoekadres:
Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand “de Rank”
Mars 1a
Hoogezand
Contactgegevens:
www: www.vbgh.nl
e-mail: info@vbgh.nl
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