Christelijke Gereformeerde Kerk Goes
Privacyverklaring CGK Goes
De Christelijke Gereformeerde Kerk Goes (CGK Goes) - behorende bij het landelijke verband van
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - verwerkt persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig
met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons
gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons
kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke
gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de
privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) geeft ruimte aan de
kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze
gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door u als (gast)leden en
meelevende leden verstrekte persoonsgegevens o.a. via uw bezoek aan en gebruik van onze website
(www.cgk-goes.nl) en de gegevens die we ontvangen ten behoeve van verwerking in onze
ledenadministratie.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het
omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het
geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden
bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens
Onder de vanaf mei 2018 van toepassing zijnde AVG kunnen we niet zomaar uw persoonsgegevens
verwerken. We moeten daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
Artikel 6 van de AVG meldt dat de verwerking alleen rechtmatig is als er aan ten minste één van de
grondslagen wordt voldaan. Vanwege onze informatieverplichting melden we u dan ook dat we van
grondslag 5 “Algemeen belang of uitoefening openbaar gezag” gebruikmaken.
Van de leden, gastleden en meelevende leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en
kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens
zijn op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.
Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens:
naam en voornamen c.q. voorletters;
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
geboortedatum;
telefoon en e-mail;
kerkelijke wijk.
Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden
gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt

getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam cgk-goes.nl (bijvoorbeeld scriba@cgk-goes.nl).
Wij verzamelen eerder genoemde persoonsgegevens om invulling te kunnen geven aan het
lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u gericht te
kunnen informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, e-mail of brief wanneer u zich
aanmeldt.
Het werk van CGK Goes wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden. CGK Goes beschikt
over de ANBI-status. CGK Goes is een dynamische, licht groeiende geloofsgemeenschap, geworteld in
de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus
Christus.
Een beperkt aantal gegevens worden gedeeld binnen het kerkverband. Zo worden NAW gegevens
gedeeld met het landelijk Dienstenbureau om toezending van de landelijke CGK bladen mogelijk te
maken. Daarnaast kunnen kerkelijke gegevens worden verstrekt (conform de geldende Kerkorde) als
leden naar een andere Chr. Ger. kerk vertrekken.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw
gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een
schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek
doen om uw gegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de
functionaris gegevensbescherming, br. A.H. Moerdijk, kerkelijkbureau@cgk-goes.nl.

Contact met (gast)leden
CGK Goes informeert haar (gast)leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of
sociale media.

E-mail
Wanneer u uw e-mailadres aan CGK Goes hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op
de hoogte te brengen van onze activiteiten.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment via het kerkelijk bureau
afmelden. U ontvangt dan in het geheel geen (digitale) informatie meer.

Publicatie gemeenteblad
De tweemaandelijks uitgave van het gemeenteblad “Bij-Een” gebeurt aan de hand van een
persoonlijk beschikbaar gesteld exemplaar. Op het beveiligde deel van de website is het
gemeenteblad ook inzichtelijk voor (gast)leden.

Beeldgebruik en uitzending kerkdiensten
CGK Goes maakt gebruik van beeldmateriaal in haar gemeenteblad, gemeentegids, op de website en
tijdens uitzending van diensten via kerkdienstgemist.nl. Foto’s van kerkelijke activiteiten worden
zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een
persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden de betreffende gemeenteleden vooraf om
uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Bij beeld van de erediensten t.b.v. uitzending via

kerkdienstgemist.nl wordt alleen het liturgisch centrum gefilmd. Zie hiervoor verder het uitgebreide
Reglement KerkTV - CGK Goes op de website.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in
lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Het kerkelijk bureau bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het
lidmaatschap aan onze gemeente. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Verwerkersovereenkomst
CGK Goes (de verwerkingsverantwoordelijke) kan een derde partij (de verwerker) de opdracht geven
persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen de kerkelijke gemeente en de
verwerker is in dat geval verplicht. De kerkelijke gemeente zal er zorg voor dragen dat deze
verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet. De Commissie van
Beheer (CvB) heeft via Stichting Kerkenwerk een speciaal voor gebruik door kerken ontwikkeld model
verwerkersovereenkomst verkregen. Dit model zal in voorkomende situaties door de CvB worden
gebruikt.

Bezoek aan onze website en cookies
CGK Goes gebruikt op haar website alleen functionele cookies. 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.

Websites van derden / hyperlinks
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens zijn:
CGK Goes t.a.v. br. A.H. Moerdijk
kerkelijkbureau@cgk-goes.nl
Bergweg 43A, 4461 LX Goes

