JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE
Protestantse gemeente
R. J. Kamer, scriba, Boterakker 2a, 9451 GS Rolde
scriba@jacobuskerkrolde.nl

Rolde, december 2018

Geacht gemeentelid,
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (officieel: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming AVG) van kracht geworden. Dit heeft ook gevolgen voor
ons als kerkgemeente. De privacywet schrijft voor dat persoonlijke gegevens, en dan
met name gegevens die openbaar kunnen worden, zorgvuldig moeten worden
gebruikt. Omdat wij een gemeenschap van mensen zijn, mogen wij persoonlijke
gegevens nog steeds gewoon met elkaar delen. Echter, als wij gegevens met elkaar
delen worden die soms ook openbaar. Bijvoorbeeld via ons kerkblad, de website
van onze gemeente en de kerkdiensten die door iedereen via de Kerkomroep te
volgen zijn. In die gevallen is extra zorgvuldigheid vereist.
Om er zeker van te zijn dat wij als gemeente recht doen aan de eisen van de
nieuwe privacywet, heeft de kerkenraad - na veel wikken en wegen - een
privacyverklaring opgesteld met daarin de regels waar we ons als gemeente aan
willen houden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een voorbeeld van de landelijke
PKN. De privacyverklaring zal jaarlijks door de kerkenraad worden geëvalueerd.
De belangrijkste elementen van deze verklaring zijn op de achterkant van deze brief
kort samengevat. De volledige verklaring (12 pagina’s) is te vinden op onze website
www.jacobuskerkrolde.nl. Mocht u daar prijs op stellen dan kunt u ook een papieren
kopie opvragen bij de scriba van de kerkenraad. Als u het niet eens bent met
bepaalde elementen van deze privacyverklaring dan kunt u dit kenbaar maken aan
de scriba. Er kan dan voor u persoonlijk een uitzondering gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de
scriba.
Met vriendelijke groet,

Anneke Meijering, voorzitter kerkenraad

Rienk Kamer, scriba

PRIVACYVERKLARING JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE
December 2018 (samenvatting)

Wat zijn uw rechten? U heeft ….
- Recht op inzage van al uw gegevens
- Recht op aanpassing van uw
gegevens
- Recht op vergetelheid, m.a.w. u kunt
zich uitschrijven
- Recht op integriteit en
vertrouwelijkheid
Kerkdienst
Hier veranderen een paar dingen:
- Er mogen geen gedetailleerde
adressen meer genoemd worden.
Degene die de bloemen krijgt wordt
voortaan alleen met naam genoemd,
eventueel met dorp en straatnaam.
- Net als bij het kerkblad zullen ook hier
in de toekomst persoonlijke gegevens
rondom ziekte en bij “in-memoriams”,
alleen nog maar genoemd worden
als hiervoor vooraf toestemming is
verkregen van de direct betrokkene
of nabestaande(n).

Kerkblad
- Het blad wordt gebracht of
gestuurd naar iedereen die een
abonnement heeft. Verder wordt
het ter inzage gelegd bij de
bibliotheek in Rolde,
verzorgingshuizen De Wenning en
Hendrik Kok en bij
campings/vakantieparken in de
buurt van Rolde. Aan de distributie
van het kerkblad verandert niets.
- Ook de rubriek met verjaardagen
van gemeenteleden boven de 80
jaar oud en huwelijksjubilea blijft
bestaan; als u niet vermeld wilt
worden kunt u dat laten weten, net
als voorheen.
- Wat wel verandert is het vermelden
van persoonlijke gegevens rondom
ziekte en bij “in-memoriams”. In het
vervolg zal dit alleen nog maar
gebeuren als hiervoor vooraf
toestemming is verkregen van de
direct betrokkene of
nabestaande(n).

