Nieuwe privacywet
Bescherming van persoonsgegevens
In 2018 is er een nieuwe privacywet ingesteld in Europa. Die wet wordt de AVG genoemd (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) en gaat over het beschermen van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres,
maar ook informatie over iemands haarkleur of gezondheid enz.
Die wet is onder andere nodig omdat er veel gegevens via de computer gedeeld worden. Het is heel
goed dat we met elkaar daar over nadenken, omdat er dingen via internet eerder mis kunnen gaan.
Binnen onze kerk moeten we ons natuurlijk ook houden aan deze wet. Daarom heeft de kerkenraad
afspraken gemaakt over hoe we zorgvuldig kunnen omgaan met persoonsgegevens. Dus: hoe we op
die manier een veilige gemeente kunnen zijn. De afspraken zijn duidelijk opgeschreven. Ze gelden
niet alleen voor kerkenraadsleden, maar voor alle vrijwilligers in onze gemeente die hiermee te
maken hebben.
Ook hebben we een privacyverklaring gemaakt. Daarin kunnen alle gemeenteleden en bezoekers
lezen hoe we de bescherming van persoonsgegevens officieel hebben geregeld binnen onze kerk.
Deze verklaring staat op de website van onze gemeente www.pkndewestereen.nl
Ook in de hal van de kerk is een papieren versie in te zien.

Wat staat er dan in onze privacyverklaring (kort samengevat)?
Mededelingen
In de verklaring staat onder andere dat we informatie over personen met elkaar delen via de
nieuwsbrief (Weeknieuws) en het kerkblad (De Ferbining). Dat mag omdat we als gemeenteleden
naar elkaar om willen zien.
Mensen die een abonnement op kerkblad of nieuwsbrief hebben, zijn lid van onze gemeente. Er zijn
echter ook enkele betrokken niet-leden die De Ferbining en het Weeknieuws krijgen. Er zijn
afspraken over het gebruik van hun e-mail- en huisadressen.
Er worden ook mededelingen gedaan tijdens de dienst in de kerk bijv. als er zieken of jubilarissen zijn.
Deze informatie wordt uitgezonden via internet (‘Kerkdienst Gemist’) en wordt dus met anderen,
misschien ook met niet-leden, gedeeld.
Daarom zal de predikant, kerkelijk werker of ouderling voortaan toestemming aan de zieken vragen
of deze informatie gedeeld mag worden in kerkblad, op de nieuwsbrief en in de kerkdienst en
Kerkdienst Gemist. We delen het immers niet alleen in de gemeente maar ook met een aantal
mensen buiten de gemeente. Als er toestemming is dan houden we sowieso de informatie over
zieken kort, we schrijven niet op welke aandoening iemand heeft, tenzij daar expliciet toestemming
voor is gegeven aan de ambtsdrager.
Jubilerende echtparen of jarigen, die liever niet genoemd worden op nieuwsbrief, in kerkblad of in de
dienst, kunnen dit vooraf aan de ledenadministratie doorgeven.
Bij de bloemengroet noemen we alleen de naam, zonder adres, tijdens de kerkdienst. Zo komt het
adres niet ongevraagd op internet via ‘Kerkdienst gemist’. We noemen het adres van de
bloemengroet wel op de monitor en memobord in de hal.
Beeld en geluid
Tijdens de dienst worden er opnames van beeld en geluid gemaakt voor ‘Kerkdienst Gemist’. Dat is
fijn voor de mensen die niet naar de kerk kunnen komen. We zijn een open gemeenschap.

Gemeenteleden kunnen in beeld komen. Als er mensen gefilmd worden, die geen functie hebben
binnen onze gemeente, dan worden zij niet van heel dichtbij gefilmd, ook niet als zij op het podium
staan, zoals bij bijzondere diensten.
Ouders van kinderen, die helemaal niet willen dat hun kind in beeld komt, kunnen er voor kiezen hun
kind niet naar voren te laten gaan als dat gevraagd wordt.
Bij doop-, belijdenis, overstap- en bevestigingsdiensten wordt er standaard opgenomen en
uitgezonden. De betrokkenen kunnen vooraf tegen de dienstdoende ouderling zeggen als zij bezwaar
maken om in beeld te komen. Het beamerteam kan de opname dan aanpassen.
Bij trouw- en uitvaartdiensten worden er alleen opnames gemaakt op verzoek van de betrokkenen.
De opname wordt alleen uitgezonden als dat zo afgesproken is met hen. Zij kunnen dit vooraf (zo
vroeg als mogelijk is) met de dienstdoende ouderling bespreken. Er kan dan ook gekeken worden of
er iemand van het beamerteam beschikbaar is.
Mensen, die tijdens de (reguliere- of bijzondere) diensten in de kerkzaal zitten en persé niet in beeld
willen komen, kunnen met het beamerteam even overleggen. Er komt dan een passende oplossing.
Ook heeft onze gemeente een website. Er kunnen foto’s op de website geplaatst worden als er
schriftelijke toestemming is van diegenen die herkenbaar op de foto staan. Degene die de foto
aanlevert bij de webmaster, stuurt de toestemming mee. Als mensen niet herkenbaar zijn op een
foto, is er geen toestemming nodig om de foto te plaatsen op onze website.
Er staan geen contactgegevens op de website van mensen die geen functie bekleden.
Ambtsdragers
Alle ambtsdragers hebben bij hun indiensttreding al belofte gedaan voor geheimhouding. Er zijn nu
ook afspraken gemaakt over het bewaren en verwijderen van gegevens op hun computer.
Coördinator
Er is een coördinator aangesteld binnen de Kerkenraad. De coördinator bewaakt de afspraken en is
eerste aanspreekpunt voor vragen over de nieuwe privacywet. De coördinator is bereikbaar via de
scriba ( scriba@pkndewestereen.nl ).
Elk jaar komen de afspraken over de privacy op de agenda van de kerkenraadsvergadering.
Rechten
In de privacyverklaring worden ook de rechten van onze gemeenteleden genoemd, bijvoorbeeld het
recht op inzage in het landelijk registratiesysteem van de PKN, waar we ons ledenbestand in hebben
staan, of het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Kortom:
We hebben als kerkenraad nagedacht over hoe we een meelevende gemeente kunnen blijven en
tegelijk ook rekening kunnen houden met de nieuwe wet.
We gaan voorzichtig met elkaars persoonsgegevens om. Iedereen heeft daar recht op. In onze tijd,
waarin heel veel digitaal gewerkt wordt, zijn duidelijke afspraken hierover nodig, ook in onze
gemeente. Dat is even wennen. Het maakt dat we zo goed mogelijk zorgen dat we een veilige
gemeente zijn.
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