Privacy statement Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp
Via onze website (http://www.hhgouddorp.nl) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten
van onze kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp (hierna “gemeente”)
hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid
vastgelegd dat geldt voor:
 de afkondigingen vanaf de kansel en de opname van persoonsgegevens in De Kerkbode;
 de rubrieken Vreugde en verdriet en Onze leden in De Kerkbode;
 de plaatsing van persoonsgegevens op de website;
 het naluisteren van kerkdiensten;
 de verstrekking van De Kerkbode.
Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en
betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook
persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt
voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, et cetera.
Privacy
Afkondigingen vanaf de kansel/Vermelding in De Kerkbode
Voor afkondigingen vanaf de kansel worden ten aanzien van persoonsgegevens de
volgende situaties onderscheiden:
 Sterfgevallen van gemeenteleden worden alleen afgelezen en vermeld in De Kerkbode
bij kennisgeving van overlijden aan de predikant. Deze kennisgeving wordt aangemerkt
als het verlenen van toestemming voor het doen van de afkondiging en voorbede vanaf
de kansel en het vermelden van de persoonsgegevens in De Kerkbode. Sterfgevallen van
ingeschreven gemeenteleden waarvan geen kennisgeving is ontvangen worden niet
afgekondigd.
 Voornemen tot huwelijk wordt afgekondigd (incl. voorbede) en gepubliceerd in De
Kerkbode als de predikant is benaderd voor een kerkelijke huwelijkssluiting. Dit verzoek
aan de predikant wordt gezien als de vereiste toestemming hiervoor. De toestemming
wordt bekrachtigd door het verstrekken van een trouwkaart aan de predikant. Door ook
de scriba een trouwkaart te sturen, wordt gezorgd voor een juiste en tijdige verwerking
van de persoonsgegevens.
 Huwelijksjubilea worden afgekondigd en meegenomen in de voorbede na het inlichten
van de predikant en/of het plaatsen van een advertentie hiervan in De Kerkbode. Het
inlichten van de predikant en/of het plaatsen van een advertentie word(t)(en) beschouwd
als het verlenen van toestemming.
 Terminale zieken worden meegenomen in de voorbede na beoordeling van de predikant
of de wijkouderling van de situatie van de ernstige zieke, met een inschatting van de ernst
van de situatie. Als dat mogelijk is wordt dit vooraf afgestemd met de directe familie. Dit
wordt gezien als de vereiste toestemming.
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat er geen gelegenheid of tijd meer is om af
te stemmen met de directe familie. Ook dan wordt voorbede gedaan, omdat het doen van
voorbede voor een terminaal zieke tot de wezenskenmerken van een gemeente behoort.
 Voorbede op verzoek vindt plaats na een rechtstreekse vraag daartoe van de
belanghebbende aan de predikant. Dit kan bijvoorbeeld zijn het overlijden van een nabij
familielid (1e en 2e graad) buiten de gemeente. Ook hier is het meeleven het wezenskenmerk van de christelijke gemeente.

Vermelding rubrieken Vreugde en verdriet en Onze leden in De Kerkbode
 Voor de vermelding in de rubriek Vreugde en verdriet wordt ervan uitgegaan dat
betrokkene aan de predikant toestemming heeft verleend tot het vermelden van de
persoonsgegevens onder deze rubriek. Als men dat niet wenst dien dit uitdrukkelijk
kenbaar te worden gemaakt aan de predikant.
 Onder de rubriek Onze leden worden de verjaardagen opgenomen van de gemeenteleden die 80 jaar of ouder hopen te worden. Het is een uiting van meeleven namens de
gemeente. Een ieder die niet wenst dat zijn verjaardag wordt vermeld in deze rubriek
dient dit kenbaar te maken aan de ledenadministratie.
Algemeen
 Als de predikant wordt ingelicht over bijvoorbeeld een huwelijksjubileum en men om
persoonlijke redenen niet wil dat dit afgekondigd wordt, dient dit kenbaar te worden
gemaakt aan de predikant
Website
 Persoonsgegevens worden niet op de website vermeld.
 Op de website worden geen foto’s geplaatst waarop personen zijn afgebeeld.
Naluisteren uitgezonden kerkdiensten
 Uitgezonden kerkdiensten worden zo spoedig mogelijk overgeplaatst naar de eigen
website van de gemeente. Deze worden dan ontdaan van de afkondigingen en de
voorbede.
Verstrekking van De Kerkbode
 Ter bescherming van de privacy wordt De Kerkbode alleen nog verstrekt aan eigen
gemeenteleden
In de gevallen waar hierboven de predikant wordt genoemd kan ook worden gelezen zijn
vervanger.
E-mail
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam:
hhgouddorp.nl
Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met
de kerkvoogdij. Dit kan schriftelijk via Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp of via het e-mailadres:
kerkvoogijhhgo@kpnmail.nl.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software
van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.
Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de
meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

