Privacyverklaring van De Christengemeenschap gemeente Leeuwarden
Waarom deze privacyverklaring?
In verband met de nieuwe Europese privacyregels, ingaande 25 mei 2018, is iedere vereniging of
andere vorm van mensengemeenschap verplicht haar leden of aangeslotenen in te lichten over de
wijze waarop zij omgaat met de persoonlijke gegevens van haar leden of aangesloten mensen.
Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?
Bij het beheren, verspreiden en bewaren van uw gegevens betrachten wij een zo groot mogelijke
zorgvuldigheid. Wij verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het communiceren met onze leden, belangstellenden, geestelijken in het Nederlandse taalgebied, andere gemeentes
en kerkleiding. Daartoe beheren wij drie adressenbestanden: voor leden en belangstellenden, geestelijken en gemeentes in Nederland en Vlaanderen (incl. de kerkleiding en seminaries in Berlijn en
Hamburg). Deze drie bestanden worden lokaal opgeslagen en beslist niet in de zogenoemde ‘cloud’
bewaard. Daarnaast beheren wij een Alarmlijst (of Telefoonpiramide). Hiervoor geldt hetzelfde als
bij de adressenbestanden: alleen lokaal opgeslagen en niet in de ‘cloud’. De gegevens worden niet
elektronisch gedeeld met andere partijen.
Het adressenbestand voor leden en belangstellenden
Dit bestand bevat de hoogst noodzakelijke gegevens, nodig om het Gemeentebericht over de post te
verzenden of in geval van calamiteiten leden en belangstellenden per telefoon en/of e-mail te bereiken.
Het adressenbestand wordt verspreid onder de bestuursleden, gemeentegeestelijke en die leden, die
voor het uitoefenen van hun werkzaamheden over de adresgegevens en/of telefoonnummers en/of emailadressen moeten beschikken. De uitgifte geschiedt in pdf-formaat.
Het adressenbestand bevat de volgende gegevens:
naam, inclusief aanhef, voorletter(s) en eventueel tussenvoegsel,
adres, postcode en woonplaats, eventueel land,
telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres (voor zover bekend),
gegevens over lidmaatschap (of u lid of belangstellende bent),
gegevens of u het gemeentebericht of de brief voor het Voorzieningsfonds voor Geestelijken wilt
ontvangen,
datum van opname in het adressenbestand en korte omschrijving hoe of waarom u bent opgenomen.
Inschrijving in het adressenbestand komt tot stand op mondeling of schriftelijk verzoek en geldt tot
wederopzegging. Na opzegging worden uw gegevens nog 5 jaar bewaard in een bestand ‘Vervallen’. Dit bestand ‘Vervallen’ wordt niet verspreid en dient alleen om het opnieuw opnemen in het
adressenbestand te vergemakkelijken. Indien u daar expliciet om verzoekt, worden uw gegevens
niet opgenomen in het bestand ‘Vervallen’.
De alarmlijst of telefoonpiramide
Het doel van de alarmlijst is het doorgeven van een kort bericht over een acuut opgetreden wijziging in het aangekondigde programma. Bijvoorbeeld het plotseling uitvallen van een dienst. Het in
werking treden van de alarmlijst geschiedt alleen op initiatief van het bestuur of enige bestuursleden.
Deze lijst bevat alleen de namen en telefoonnummers, eventueel aangevuld met mobiel telefoonnummer, van die leden en belangstellenden, die na een oproep in het Gemeentebericht te kennen
hebben gegeven in deze lijst opgenomen te willen worden. De alarmlijst wordt om de twee jaar geactualiseerd. Daarbij vervallen automatisch degenen die op de datum van actualisering niet meer in
het adressenbestand zijn opgenomen. De alarmlijst wordt aangevuld met degenen die zich na een
herhaalde oproep hebben aangemeld.

Sinds enige tijd worden berichten over acute wijzigingen ook per e-mail doorgegeven. Het bestuurslid of de bestuursleden die belast zijn met het doorgeven van berichten per e-mail beschikken in hun
e-mailprogramma van dienst over de bekende e-mailadressen van de leden en belangstellenden.
Het adressenbestand van de geestelijken en de gemeenten
Deze adressenbestanden hebben als doel om ons gemeentebericht naar hen te verzenden of om bij
een persoonlijk bezoek het adres van de betreffende geestelijke of kerk te weten te komen.
Deze bestanden worden niet verspreid. Ze worden beheerd door het bestuurslid dat belast is met de
secretariaatswerkzaamheden binnen onze gemeente.
Deze adressenbestanden bevatten de volgende gegevens:
naam, inclusief aanhef, voorletter(s) en eventueel tussenvoegsel,
adres, postcode en woonplaats, eventueel land,
van een enkele geestelijke of gemeente met wie regelmatig contact nodig is, is het telefoonnummer
en/of e-mailadres opgenomen.
Waar zijn de bestanden opgeslagen?
De adressenbestanden en alarmlijsten zijn lokaal opgeslagen bij het bestuurslid of gemeentelid dat
belast is met de verzending van het Gemeentebericht. De opslag bevindt zich op de Hard Drive van
zijn eigen computer of laptop en eventueel op zijn eigen back-up medium. Tevens zijn voornoemde
bestanden opgeslagen op twee USB-sticks, die dienen als back-up voor de openbare stukken van het
kerkgenootschap. Een van beide USB-sticks bevindt zich in het kerkgebouw op een plaats die bij
het bestuur bekend is, de andere bevindt zich bij het bestuurslid of lid dat belast is met de digitale
back-up van de gemeente. Gestreefd wordt om beide USB-sticks inhoudelijk identiek te maken (op
de nieuwe en vernieuwde bestanden na, die na verloop van tijd wel weer identiek worden).
Opvragen gegevens
Volgens de nieuwe regelgeving over privacy hebben de bij ons ingeschreven leden en belangstellenden er recht op inzage te verkrijgen in de gegevens, die wij van hen bewaren. Wie daarvan gebruik
wil maken kan contact met ons opnemen via e-mail of papieren post.
E-mail: leeuwarden@christengemeenschap.nl
Postadres: Galileakapel, Droevendal 9, 8911 KK Leeuwarden.
Slotverklaring
Deze privacyverklaring is opgemaakt door Rob de Boer, penningmeester en deels secretaris, op 13
mei 2018 te Leeuwarden.
Hij is herzien op (niet van toepassing).

