Protestantse Gemeente
‘Levensbron’ te Ridderkerk

Privacy Verklaring
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)
rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger
van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee
belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
De Protestantse Gemeente ‘Levensbron’ te Ridderkerk (nader te noemen ‘Levensbron’) is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
scriba1@levensbron.nl
Jan Luijkenstraat 10
2985 BV Ridderkerk

Persoonsgegevens die wij verwerken
De ‘Levensbron’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze kerk (en daarmee van
de PKN) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
− Voornamen en achternaam
− Geslacht
− Geboortedatum
− Adresgegevens
− Telefoonnummer(s)
− E-mailadres
− IBAN-nummer
− Datum doop
− Datum belijdenis
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De PKN maakt gebruik van het online softwarepakket LRP. Ook onze kerk maakt hiervan gebruik.
Toegang kan alleen via geautoriseerde personen worden verkregen. Wij raden gebruikers aan hun
inloggegevens niet uit handen te geven. Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist of
onvolledig zijn of dat ten onrechte informatie is opgeslagen kunt u contact met de scriba opnemen
via het hierboven vermelde contactadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
De ‘Levensbron’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− In het kader van het uitvoeren van uw lidmaatschap van onze kerk
− Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is voor bijvoorbeeld het onderhouden
van pastorale contacten
− Incasseren van uw kerkelijke bijdrage. Dit uiteraard indien u ons hiertoe gemachtigd heeft.
− De ‘Levensbron’ zal ook persoonsgegevens verwerken indien wij hier wettelijk toe verplicht
zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De ‘Levensbron’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 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 mens (bijvoorbeeld een
medewerker van de “Levensbron’ of van de PKN) tussen zit.
De ‘Levensbron’ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: LRP (LedenRegistratie
PKN)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De ‘Levensbron’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De PKN
bewaart uw gegevens zolang het lidmaatschap van de PKN duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De ‘Levensbron’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De ‘Levensbron’ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw
verzamelde persoonsgegevens opvragen bij de scriba.
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Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ‘Levensbron’
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
De ‘Levensbron’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De ‘Levensbron’ 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 of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de bovenvermelde
contactgegevens.

Privacy Verklaring ‘Levensbron’ Ridderkerk

Versie: september 2020

3

