Privacyverklaring Christengemeente Hoogeveen.
Christengemeente Hoogeveen, gevestigd aan Albert Steenbergenstraat 44, 7906 BG Hoogeveen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Het gaat om de website met deze contactgegevens: http://www.christengemeentehoogeveen.nl
Telefoon : 06 17072745, Adres huisvesting: Albert Steenbergenstraat 44, 7906 BG Hoogeveen.
Beheer website : PR CGH: pr@christengemeentehoogeveen.nl
Contactadres m.b.t. de verklaring : A.G. Scholing, administrateur en functionaris gegevensbescherming van Christengemeente Hoogeveen. Tel 0528 263353 of 06 -227 48 727. Via internet te
bereiken via administratie@christengemeentehoogeveen.nl of agscholing@kpnmail.nl .
Christengemeente Hoogeveen verwerkt -tijdelijk- persoonsgegevens, via de website van derden
verkregen en gegevens van gemeenteleden, welke door hen zelf aan ons zijn verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:
WEBSITEBEZOEK
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers,
die jonger zijn dan 16 jaar. Er worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres
en het tijdstip van het bezoek, welke door de browser van de bezoeker worden verzonden.
Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het maken van een analyse van bezoek- en
“klikgedrag”.
Daarna worden de gegevens anoniem gemaakt en deze zullen niet aan derden worden verstrekt.
Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, worden bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar
niet toegelaten. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online -activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen worden verzameld, zonder ouderlijke
toestemming.
Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gevoelige gegevens
hebben ontvangen van of over een minderjarige, neem dan contact met ons op, bij voorkeur via
administratie@christengemeentehoogeveen.nl of via agscholing@kpnmail.nl .
Dan verwijderen wij deze informatie direct.
DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING VAN VIA WEBSITE VERKREGEN PERSOONSGEGEVENS
* Christengemeente Hoogeveen neemt, in situaties van geautomatiseerde verwerkingen, geen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerk(st)er van Christengemeente Hoogeveen,
tussen zit.
* Christengemeente Hoogeveen zal geen gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, noch aan
derden beschikbaar stellen, tenzij de gemeente bij vonnis daartoe wordt gedwongen.
* Christengemeente Hoogeveen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Windows 10
Google Analytics (hoe groot de frequenties zijn van de onderdelen van de website CGH,
inclusief IP-adres). *) 1
SSL Certificaat (verzekerde bescherming van persoonsgegevens, zodat deze niet in verkeerde
handen zullen vallen.
____________________________
*) ! :
Christengemeente Hoogeveen zal Google geen toestemming geven, om de verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
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BEWAREN VAN EERDER VAN KERKLEDEN ZELF ONTVANGEN PERSOONSGEGEVENS
* Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren: dat kan de betrokkene zelf bepalen.
* Delen van persoonsgegevens met derden: zal niet plaatsvinden, met uitzondering van de
kerkleiding van onze gemeente.
* Cookies, of vergelijkbare technieken:
Christengemeente Hoogeveen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht, om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Christengemeente Hoogeveen.
* U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens van u, waarover
wij beschikken, in een computerbestand naar u of naar een ander persoon, of een door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@christengemeentehoogeveen.nl of aan
agscholing@kpnmail.nl .
Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en niet door een derde, zullen
wij u vragen om tegelijk met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Maak in deze kopie: a) uw pasfoto, b) MRZ (= Machine Readable Zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), c) het paspoortnummer en d) het Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek.
* Christengemeente Hoogeveen wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
BEVEILIGING GEGEVENS
* Christengemeente Hoogeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via agscholing@kpnmail.nl
* Christengemeente Hoogeveen heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall van McAfee Security Scan Plus, McAfee
Safe Connect en McAfee Webadvisor.
BESTAANDE GEGEVENS EN VERWERKING ERVAN
* Vermeld worden in een namenlijst van de leden:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres.
* Op grond van bewaarde bankafschriften (zowel digitaal als fysiek), beschikt de Christengemeente
Hoogeveen over uw Bankrekeningnummer.
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* Acties naar buiten:
Het verzenden van onze nieuwsbrief of melding activiteit, om u te kunnen bellen of e-mailen,
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over
wijzigingen van onze diensten en/of bezigheden.
* Christengemeente Hoogeveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Personalia
> net zo lang tot dat u het verzoek indient tot verwijdering daarvan.
Adres
> idem.
Overige gegevens > idem.
* Christengemeente Hoogeveen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Voor zover zoiets zich ooit zal voordoen zullen wij met bedrijven, die
op grond van een opdracht van ons uw gegevens zullen verwerken, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst af, om daarmee te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Christengemeente Hoogeveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
PRIVACYBESCHERMING M.B.T. PUBLICATIES FOTO’S, VIDEO’S, GELUIDSOPNAMES, BERICHTEN.
* Iedereen, kerklid, niet-lid of bezoeker heeft het recht aan te geven, dat een foto, video- of
geluidsopname, enz., van hem of haar niet mag worden gepubliceerd, in welke vorm of op welke
locatie, door wie dan ook.
Opgave hiervan kan worden gedaan via pr@christengemeentehoogeveen.nl .
In het geval publicatie per abuis toch heeft plaatsgevonden, dan kan een verzoek tot directe
verwijdering ervan worden ingediend, via genoemd e-mailadres PR. Hieraan zal zo snel als
mogelijk is worden voldaan, mits verwijdering in alle redelijkheid (nog) uitvoerbaar is.
* In principe zijn alleen de door de kerkleiding aangewezen personen bevoegd foto’s, video’s en
geluidsopnames te maken en -na overeenstemming met PR- deze te publiceren.
Voor het maken van foto’s, video’s door leden, bezoekers of derden binnen de muren van het
DES-gebouw, of buiten op het bijbehorende terrein, dan wel op andere locaties, waar activiteiten
door of namens Christengemeente Hoogeveen plaatsvinden, zal uitdrukkelijk vooraf toestemming
moeten worden aangevraagd bij de kerkleiding en -in geval van goedkeuring- via PR bevestigd.
Bij de ingang van het DES-gebouw zal hiervan uitdrukkelijk mededeling worden gedaan.
N.B. : In het geval geen toestemming is aangevraagd of niet is verleend en wordt geconstateerd,
dat opnames hebben plaatsgevonden, behoudt de kerkleiding zich het recht voor, de
maker ter plaatse te verzoeken de opnames geheel te verwijderen.
Versie 2.1.
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