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AVG Protestantse Gemeente Borne 

 

Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en 

de bijbehorende Uitvoeringswet van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum 

dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onze Wet bescherming 

persoonsgegevens geldt dan niet meer. Onder de AVG krijgen personen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacy rechten. 

Ook onze kerk moet een privacyverklaring opstellen. Gekozen is voor het officiële 
model van de PKN.  Dit model heeft een sterk juridisch karakter. Daarom zullen we 
proberen dit te vertalen naar een situatie die van toepassing is op onze kerk in 
Borne. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. 
 

Inhoud privacyverklaring: 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De Protestantse Gemeente Borne kan persoonsgegevens over u verwerken, 
doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Borne, en/of 
omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. 
De Protestantse Gemeente Borne verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:  

• Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, Uw e-
mailadres 

• Geslacht, Burgerlijke staat, Doopdatum, belijdenisdatum, Kerkelijke 
huwelijksinzegening. 

Waarom zijn deze gegevens nodig 

Protestantse Gemeente Borne verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch 
contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk 
(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 

Het delen van persoonsgegevens 

Binnen de eigen kerk 
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden binnen de eigen kerk.  
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Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevantie informatie voor 

organisatoren van activiteiten in de kerk. 

 Echter, het delen van een volledige ledenlijst aan alle leden is volgens de wet niet 

meer toegestaan, tenzij de leden daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. 

Deze moet worden gevraagd bij ieder lid. 

 

Beveiliging en bewaartermijnen 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van 
onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is 
toegestaan, wettelijk verplicht en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de 
gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is 
daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt.  

 

Delen met anderen 

Protestantse Gemeente Borne verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting.  

 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van de Protestantse Gemeente Borne worden algemene 
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het 
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens 
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De 
Protestantse Gemeente Borne gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt.  

Persoonlijke gegevens worden slechts beperkt vermeld. Adresgegevens worden 
zoveel mogelijk vermeden. Alleen E-mailadressen en telefoonnr. worden vermeld. 
Personen in kwestie bepalen zelf aan wie zij hun overige gegevens verstrekken. 
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Gegevens op de zondagsbrief 

Persoonsgegevens op de zondagsbrief worden alleen vermeld met toestemming 
van de betrokkenen of diens familie.  

Berichtgevingen in het kerkblad “”Onderweg”” 

Persoonlijke gegevens worden slechts beperkt vermeld. Adresgegevens worden 
zoveel mogelijk vermeden. Alleen E-mailadressen en telefoonnr. worden vermeld. 
Personen in kwestie bepalen zelf aan wie zij hun overige gegevens verstrekken. 
Het vermelden van bijzondere verjaardagen wordt gedaan zonder adresgegevens. 

Kerkdienst uitzendingen Protestantse Gemeente Borne 

De Protestantse Gemeente zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via 
het platform kerkomroep.nl In de kerk hangt een beweegbare camera waarmee de 
dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Hoofdzakelijk komt het liturgisch centrum 
in beeld. Iedereen die meewerkt op het liturgisch centrum is bekend met het 
uitzenden van de beelden en heeft hier toestemming voor gegeven. Bezoekers die 
zeker willen zijn dat zij niet in beeld komen kunnen plaatsnemen naast het orgel. 
Direct na de hoofdingang rechts. Van dat gedeelde worden geen opnamen 
gemaakt. In de kerk hangt een protocol voor bezoekers dat er tijdens de dienst 
opnamen worden gemaakt. 

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 sturen naar 
scriba@pgborne.nl  of bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgborne.nl  

De Kerkenraad heet een coördinator voor de Privacywet aangesteld, die rechtstreeks 
rapporteert aan de kerkenraad. Bij deze coördinator kunt u terecht voor klachten 
inzake de omgang met uw privacygegevens. Als coördinator is aangesteld de 
voorzitter van het College van Kerkrentmeester. 

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Borne 

Datum:  12 december 2018 
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