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Voor de Gereformeerde kerk De Voorhof is privacy en een veilige (online) omgeving van groot
belang. Wij zijn als gemeente geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar,
betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er
voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp
ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en
andere organisatievormen. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het
gebruik van persoonsgegevens in de online omgeving.
Voorafgaand
• De Gereformeerde De voorhof communiceert binnen en buiten de kerkelijke gemeente met
diverse internet gerelateerde producten. Op dit moment zijn dat de website,
audiostreaming. Indien in de toekomst andere internet communicatie gebruikt gaat worden,
geldt dit protocol eveneens. Zo nodig past de kerkenraad het protocol op de nieuwe
technieken aan.
• De kerkenraad is zich bewust dat uitingen via het internet te raadplegen zijn door mensen
wereldwijd en dag en nacht. Daarnaast realiseert zij zich dat aan deze internet uitingen
privacy aspecten zitten. In haar diverse internet uitingen wil de kerkenraad rekening houden
met deze privacy aspecten. Om dit te kunnen waarborgen is dit ‘Protocol internet
activiteiten’ opgesteld.
• Naast dit privacy protocol internet uitingen is er tevens een Privacystatement opgesteld
waarin inzicht wordt gegeven in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen
de kerk in de volle breedte. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke
persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een
betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft: recht
van inzage, correctie en verzet. De contactgegevens zijn onderaan dit document
weergegeven.
• Het gebruiken van de internetmogelijkheden heef tot doel om gemeenteleden directer bij de
gemeente te betrekken. Zowel mensen die diensten bezoeken of direct deelnemen aan
activiteiten, als in het bijzonder mensen die door omstandigheden niet fysiek aanwezig
kunnen zijn in diensten. personen buiten de gemeente te informeren over onze gemeente en
ons christelijk geloof.
Doeleinden
• We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy protocol tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
Algemeen
• Uitgangspunt is dat in de diverse internet uitingen de privacy van personen binnen en buiten
de gemeente gerespecteerd wordt. Direct gevolg hiervan is dat personen die in geschreven-,
audiovisuele uitingen herkenbaar zijn, het recht hebben om deze uitingen te laten
verwijderen. Hiervoor kan men terecht bij de webredactie of scriba; voor contactgegevens
zie de website en/of infogids.
• Algemene sfeerbeschrijvingen of sfeerbeelden mogen gepubliceerd worden met in
achtneming van punt 1.
• Voor close-up beelden en beschrijvingen wordt zoveel mogelijk vóór publicatie toestemming
gevraagd. De kerkenraad zorgt voor een toestemmingsarchief, waarin zowel de
toestemmingen als de bezwaren tegen plaatsing op internet, geregistreerd staan.
• Er worden geen adressen en telefoonnummers op de website gepubliceerd. E-mailadressen
van personen worden alleen op de website gepubliceerd als daarvoor door de betreffende
persoon toestemming is gegeven.

Beveiliging documenten
• Eventueel kunnen er documenten online worden gezet, zoals de wekelijkse gemeentebrief of
andere documenten die mogelijk persoonlijke gegeven bevatten.
Deze documenten zijn dan alleen online bereik met een wachtwoord voor gemeenteleden.
Dit wachtwoord is enkel bekend bij de gemeenteleden via een hen bekend kanaal.
• De gemeente publiceert deze gegevens, enkel gericht en bereikbaar voor de betrokkenen, op
basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een
gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien.
Live audiostreaming
• Audio uitzendingen betreffen een integrale opname van de betrokken dienst. Bij de
afkondigingen en de voorbedes dient de kerkenraad zich er rekenschap van te geven dat ook
hier de privacy van de genoemde personen in het geding kan zijn.
• De uitzendingen kunnen live worden geluisterd, zonder videostreaming, via
www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn hier tot 12 maanden worden teruggeluisterd.
• Een vertegenwoordiger van de kerk / Kerkenraad overlegt met betrokkenen bij bijzondere
diensten zoals dopen en uitvaart over de het wel of niet live of achteraf online beschikbaar
stellen van de audio opname van de dient.
Webpublicaties
• Webpublicaties in brede zin (website, facebook, etc) worden beheerd door de webredactie.
Actualiteit en inhoud worden bewaakt door de webredactie in lijn met de het privacy
protocol en Priovacystatement.
• De webredactie beoordeelt of ingezonden bijdragen al dan niet gepubliceerd worden. De
webredactie heeft het recht om deze bijdragen aan te passen in overleg met de inzenders.
• Interactieve internetpublicaties (blog, forum, gastenboek etc) worden beoordeeld door een
moderator alvorens zichtbaar te worden. Het oordeel over het al dan niet zichtbaar maken
van interactieve internetpublicaties ligt geheel bij de webmoderator.
• In stukken in het kader van “meeleven” wordt rekening gehouden met de privacy en
persoonlijke levenssfeer. Indien hiertoe aanleiding is, wordt vooraf toestemming gevraagd.
• De gemeente vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is
het de verantwoording van de inzenders van bijdragen voor deze verantwoordelijkheid zorg
te dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan. Mochten mensen of organisaties
hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de
Kerkenraad.
Cookies
• Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
• Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar een derde partij. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens
(bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Google Analytics
• Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en vinden, gebruiken wij Google
Analytics. Uw IP-adres wordt in Google Analytics geanonimiseerd door de functie
anonymizeIp. Hierdoor wordt uw volledige IP-adres nooit op een harde schijf opgeslagen.
Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Google Analytics.

Social media/Facebook
• De Gereformeerde kerk De Voorhof is ook actief op facebook met een pagina over de
jeugddiensten (https://www.facebook.com/jeugddienstandel/) en een algemene pagina over
de kerk (https://m.facebook.com/VoorhofAndel/).
• Als je Facebook gebruikt dan kan je, als je bent ingelogd, een bericht worden aangeboden in
je social media-account. Wij krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen
die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel delen via Facebook. Stel je via social media een
vraag aan ons, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht
kunnen reageren.
Melding datalek
• Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens
geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende
autoriteit, in het bijzonder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Tot slot
• Voor situaties waarin de protocol niet voorziet, kan men zich via de scriba wenden tot de
kerkenraad.
• Dit protocol wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast is het protocol op te vragen bij de
scriba.
• De genoemde functies van webredactie worden benoemd door de kerkenraad en
functioneren daarbij onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Contactgegevens
Gereformeerde Kerk De Voorhof
Julianastraat 24
4281 NR Andel
scriba@devoorhofandel.nl
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