Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG, als opvolger van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Ook
kerkgenootschappen vallen hieronder. Nog steeds is het mogelijk om persoonlijke gegevens vast te
leggen, maar het is belangrijk om zorgvuldig te zijn met de persoonlijke gegevens.
Door het College van Kerkrentmeesters is een inventarisatie gemaakt van knelpunten in de huidige
vastleggingen en bewerkingen. Deze inventarisatie is besproken in de kerkenraadsvergadering van 7
juni 2018.
De volgende maatregelen worden genomen. Hieronder zijn deze opgesomd met vermelding van de
voortgang.

Maatregel

Status

Toelichting

Opstellen privacy statement en publiceren op de
website in een apart onderdeel Privacy

gereed

7 juni 2018 vastgesteld in kerkenraad

Jaarlijkse update beleid en bespreking in
kerkenraad

continu

Juni 2019

Bekendmaking beleid in Muurkrant juli 2018
Eenmalig verstrekken beleid aan
ambtsdragers/functionarissen en bij nieuwe
functionarissen standaard

gereed
gepland ,
september
2018

Contactadres voor privacy opvoeren

gereed

privacy@pknmarknesse.nl

Zondagsbrief, toestemming vragen voor opname
persoonlijke gegevens rondom
ziekte/ziekenhuisopname

gereed

Is inmiddels standaard procedure

Muurkrant, toestemming vragen voor opname
persoonlijke gegevens rondom
ziekte/ziekenhuisopname

gereed

Is inmiddels standaard procedure

Verspreiding muurkrant onder niet-leden

gepland, juli
2018

Niet-leden worden separaat
aangeschreven en gewezen op belang
privacy

Foto’s op website/Facebook

gereed

Van foto’s waarin personen duidelijk
herkenbaar in beeld zijn is toestemming
gevraagd voor publicatie

Uitzendingen kerkdiensten met persoonlijke
informatie

gereed

Standaard procedure is dat toestemming
is verkregen voor voorbeden met
persoonlijke informatie

Ledenadministratie – lijsten, ook van 80+ en
huwelijksjubilea

gereed

Lijsten worden alleen verstrekt als dit
niet anders kan, met verzoek gegevens te
vernietigen en zorgvuldig hiermee om te
gaan

Ledenadministratie – gebruik LRP

gereed

Met ouderlingen heeft afstemming
plaatsgevonden over vermelding
persoonlijke zaken in LRP

Bij eerstkomende wisseling

Ledenboekje

Er wordt geen nieuw ledenboekje
uitgegeven

Bezoekersinformatie, informatie bij ingang
kerkgebouw opnemen over privacy en
erediensten

gepland
september

De postvakken zijn beveiligd door het afsluiten
van de betreffende ruimte

gereed

Bestanden met financiële informatie worden
beveiligd met wachtwoorden

gereed

Dit betreft uitwisseling tussen de
boekhouder en de bijdrageadministrateur

