Privacyverklaring Hervormde gemeente Montfoort
van de Protestantse Kerk in Nederland
Ingangsdatum: 4 juni 2018

De Hervormde gemeente Montfoort is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en vertrouwelijke
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat de
gemeente beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
1. Contactgegevens
Hervormde gemeente Montfoort
Website: www.hervormdmontfoort.nl
Grote- of St. Janskerk
Korte Kerkstraat 5
3417 HG Montfoort
Verenigingsgebouw Rehoboth
Korte Kerkstraat 10
3417 HG Montfoort
Privacycoördinator
E-mailadres: privacy@hervormdmontfoort.nl
Postadres:
Anne Franklaan 88, 3417 GH Montfoort
2. Persoonsgegevens
De Hervormde gemeente Montfoort houdt de persoonsgegevens bij van leden in LRP, het landelijke
ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk. Voor veel leden geldt dat de gegevens ontvangen zijn
bij doop of belijdenis. De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) regelt de overschrijving bij
verhuizing naar een andere gemeente. In het kader van het lidmaatschap en voor bezoekers en overige
betrokkenen kan de gemeente (en voor zover van toepassing) bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens
verwerken:
• burgerlijke gegevens (zoals naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat)
• kerkelijke gegevens (zoals over doop, belijdenis, huwelijk)
• adresgegevens (zoals adres, postcode en woonplaats)
• contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres)
• gegevens rondom ziekte en overlijden
• financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer, tenaamstelling en bijdrage)
• gegevens betreffende kerkelijke ambten, functies of vrijwilligers (zoals predikant, ouderling, diaken,
kerkrentmeester, koster, organist, leidinggevende kring- of jeugdwerk)
3. Ontvangers van persoonsgegevens
Binnen de Hervormde gemeente Montfoort kunnen voor de uitoefening van kerkelijke ambten, de
vervulling van taken, et cetera persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld voor uitwisseling van
adressen of relevante informatie voor het organiseren van activiteiten als gemeente. Dit kan echter alleen
door kerkelijke functionarissen of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe dienen te hebben.
Tevens is iedereen op grond van de kerkorde tot geheimhouding verplicht.
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4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
De Hervormde gemeente Montfoort hecht belang aan het bijeenzijn rondom het Woord van God en het
bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid. Om die reden worden er ook diverse
persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang, ter uitvoering van een overeenkomst
of op basis van uw toestemming om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt voor de ledenadministratie, bij bijzondere
gebeurtenissen (zoals doop, belijdenis, huwelijk en jubileum), bij ziekte of rouw, tijdens publiekelijk te
volgen kerkdiensten en voor een beperkte periode daarna (voor degenen die niet meer zelf aanwezig
kunnen zijn), voor vermelding in het kerkblad, voor vermelding op de website, om te kunnen omzien naar
hulpbehoevenden, bij het vragen om een financiële bijdrage ter ondersteuning van het gemeentewerk,
voor het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten, et cetera. Het gaat bij al deze verwerkingen
van persoonsgegevens om het functioneren en in stand houden van het kerkelijk leven en werken.
5. Beveiliging persoonsgegevens
De Hervormde gemeente Montfoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact
op met de privacycoördinator (via de contactgegevens hierboven vermeld).
6. Geautomatiseerde besluitvorming
De Hervormde gemeente Montfoort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld
een kerkelijke functionaris) bij betrokken is.
7. Bewaartermijn persoonsgegevens
De Hervormde gemeente Montfoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden in ieder geval
bewaard zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving worden de gegevens nog twee jaar bewaard alvorens deze
naar een historisch archief gaan of verwijderd worden. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.
8. Doorgifte aan andere partijen
De Hervormde gemeente Montfoort geeft alleen gegevens van haar leden, bezoekers en overige
betrokkenen door aan andere partijen als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met
name gedacht worden aan:
• Administratiekantoren
• Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
• Internetdiensten (zoals het online beluisteren van kerkdiensten, website informatie, cloud-opslag)
• Uitgever van het kerkblad
Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een
land met een adequaat beschermingsniveau.
9. Cookies
Bij het gebruik van de website van de Hervormde gemeente Montfoort kunnen er cookies op uw
computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die ervoor
zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
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10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens sturen naar de privacycoördinator
(via de contactgegevens hierboven vermeld). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan,
kan er aanvullende informatie worden verlangd om uw identiteit vast te stellen.
De Hervormde gemeente Montfoort zal vervolgens zo goed mogelijk en binnen vier weken aan uw
verzoek voldoen tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn met twee maanden.
Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacyrechten van anderen
en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.
Voor vragen, opmerkingen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u ook
contact opnemen met de privacycoördinator. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
11. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de
website van de gemeente zijn verbonden. De Hervormde gemeente Montfoort raadt u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
12. Wijzigingen privacyverklaring
De Hervormde gemeente Montfoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van
wijzigingen op de hoogte te zijn. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website en in het
kerkblad. De (gewijzigde) privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website en een fysieke
uitgave is te vinden in de kerkelijke gebouwen.
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