Hervormde wijkgemeente West
te Capelle aan den IJssel

Aanvullende verklaring wijkgemeente West behorende bij de Privacyverklaring van de
Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel

Op de website van de Protestantse Gemeente Capelle kunt u de privacyverklaring vinden, zie
www.protestantsegemeentecapelle.nl. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te
geven over het gebruik van persoonsgegevens. Voorts geeft deze verklaring inzicht in doelen
en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. U heeft er recht op, dat zorgvuldig
met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo is op basis van ordinantie 4-2 van de
kerkorde een ieder, die op grond van een kerkelijke functie gegevens ontvangt, tot
geheimhouding verplicht. Deze plicht tot geheimhouding betreft niet alleen ambtsdragers,
maar tevens een ieder die een taak binnen een gemeente vervult, ook nadat de taak is
beëindigd.
Op grond van de wetgeving heeft u verschillende rechten, deze zijn in de privacyverklaring
opgenomen. Zo heeft u bijv. het recht op inzage, het recht van leden om hun
persoonsgegevens die verwerkt worden in te zien.
In de bovengenoemde privacyverklaring, die voor alle wijkgemeenten binnen de
Protestantse Gemeente Capelle geldt, komt een aantal zaken voor die voor onze gemeente
een afwijking inhouden. We zetten het voor u op een rijtje.
Ambtsdragersverkiezing
Bij verkiezing van ambtsdragers worden niet alleen naam en voorletters, maar ook
straatnaam en huisnummer vermeld van degene die op het dubbeltal staat. Als de
betrokkene buiten Capelle woont, wordt tevens zijn woonplaats vermeld. Daarentegen
krijgen gemeenteleden geen lijst met verkiesbare personen ter inzage, aangezien het de
kerkenraad is die met een voorstel komt welke twee kandidaten voor de vacature gesteld
zijn. Dit is gebaseerd op de zgn. zes jaarlijkse stemming.
Ledenadministratie
• Als u lid bent van onze gemeente wordt u opgenomen in het ledenadministratiesysteem.
Van pastorale bezoeken kunnen aantekeningen gemaakt worden die uitsluitend
zichtbaar zijn voor de betreffende ambtsdrager. Ten behoeve van het gemeenteleven
kan een export uit het ledenbestand gemaakt worden voor degene die zich met de
betreffende kerkelijke activiteit bezighoudt. Er wordt gewezen op het vertrouwelijk
karakter van de verstrekte informatie, denk aan de geheimhoudingsplicht als eerder
vermeld.
• Tevens wordt de ledenadministratie gebruikt om gemeenteleden aan te schrijven voor
het doen van een financiële bijdrage. Er vindt vier keer per jaar een aanschrijving plaats,
nl. voor de actie Kerkbalans, de Voorjaarsactie, de actie Solidariteitskas en de
Najaarsactie.
• Er worden geen doop- en belijdenisboeken bijgehouden.
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Nieuwsbrieven/Informatiebrieven
• Er worden door onze gemeente geen wekelijkse nieuwsbrieven c.q. informatiebrieven
uitgegeven. Indien er een nieuwsbrief c.q. informatiebrief opgesteld is, wordt deze
uitgereikt na afloop van de kerkdienst aan de bezoekers.
• Als er zieke personen binnen de gemeente zijn, wordt dit vermeld op het prikbord in de
hal van de kerk. Vooraf is aan de betrokkene gevraagd of deze daarmede instemt. De
mededeling blijft de gehele week op het prikbord hangen ook als de kerk bijv.
doordeweeks verhuurd wordt aan derden. Dit geldt ook voor mededelingen van
persoonlijke aard, zoals trouw- en rouwkaarten e.d.
Gemeentegids
Er wordt een gemeentegids uitgegeven, die zowel op papier als digitaal beschikbaar is.
Om de gemeentegids digitaal in te zien heeft men een inlogcode nodig, die aangevraagd
dient te worden. Het verzoek tot afgifte van een code wordt bewaard en wordt alleen
gehonoreerd als men lid is van ‘onze’ wijkgemeente.
De papieren versie van de gemeentegids wordt op verzoek uitgereikt aan leden van ‘onze’
wijkgemeente. Van de ontvanger wordt verwacht dat hij/zij daar zorgvuldig mee omgaat.
In de gemeentegids worden vermeld: naam, voorletters, voornaam, straatnaam,
huisnummer, postcode, woonplaats, geboortejaar, telefoonnummer en e-mailadres.
Kerkdiensten
Via de website zijn kerkdiensten online (terug) te beluisteren. De kerkdiensten staan voor
een periode van 13 maanden op de website. Ook zijn kerkdiensten te beluisteren via de
kerktelefoon of kerkradio. Tijdens de diensten wordt op verzoek voorbede gedaan voor
gemeenteleden, waarbij de reden wordt genoemd. Behalve naam en straatnaam wordt ook
de plaats waar zij verblijven genoemd. Er worden geen beeldopnamen van diensten
gemaakt.
Kerkdiensten worden aangekondigd op de website, met vermelding van de naam van de
voorganger van de betreffende dienst.
Foto’s
Op de website staat een foto van de kerkenraad alsmede van de predikant. Bij de foto is een
onderschrift geplaatst met vermelding van de naam en kerkelijke ambt, alsmede van de
contactgegevens. Als er foto’s van kerkelijke activiteiten worden geplaatst, wordt aan
betrokkenen gevraagd of de foto gepubliceerd mag worden. Op verzoek wordt de foto
verwijderd.

Website
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Contact: op de website is geen contactformulier aanwezig en worden geen
persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt. Als u in contact wenst te treden dient er
op de betreffende link geklikt te worden waarna het telefoonnummer en e-mailadres
verschijnt van degene met u wie in contact wenst te komen. Bij de predikant en de scriba
wordt tevens het adres vermeld.
Activiteiten: bij het organiseren van activiteiten kan op de website nadere informatie
worden ingewonnen en is de mogelijkheid aanwezig om zich voor de betreffende
activiteit op te geven waarbij dan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres dienen
te worden ingevuld.

Bijlage 1:
Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens
Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen bericht over het
privacybeleid van de gemeente met toezending van het privacy-statement tenminste bij
intreding in de positie/functie/het ambt.
De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van de
gemeente met toezending van het privacy-statement via de website en een verwijzing in
Kerknieuws.
De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van
de gemeente door een verwijzing op het prikbord in de hal van de kerk.
Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men
toegang krijgt tot persoonsgegevens van de gemeente, dat deze jaarlijks worden gewijzigd.

