
Privacy verklaring 
 

Johannes de Dopergemeente Huizinge 
 
 
In deze verklaring wordt kort beschreven hoe we met persoonlijke gegevens omgaan in de 

Johannes de Dopergemeente.  
 
Namens de kerkenraad, Grietje Schanssema (voorzitter) 
 
 
 
 

 
In de Johannes de Dopergemeente spelen persoonsgegevens geen belangrijke rol. Niettemin geldt 

voor ons dat we bewust willen omgaan met de persoonlijke levenssfeer van onze leden en van 
andere betrokkenen.  

 
In deze verklaring wordt eerst ingegaan op het verwerken van persoonlijke gegevens en 
vervolgens op rechten en plichten die voortvloeien uit de huidige wetgeving. 

Verwerking van persoonlijke gegevens 
We streven er naar om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, berichten en 

afbeeldingen. Dit geldt voor alle uitingen en vormen van communicatie die vanuit onze gemeente 
plaats vinden.  
Het gaat hierbij om gegevensverzamelingen, nieuwsuitingen en meldingen vanuit kerkelijke 
werkzaamheden.  
 
Gegevensverzamelingen 
Er zijn een beperkt aantal gegevensverzamelingen in gebruik door de Johannes de Doperkerk. 

Alle gegevensverzamelingen zijn ten minste beschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 De belangrijkste gegevensverzameling is de kerkelijke administratie die we, als lid van de 

PKN, verplicht zijn te gebruiken. In de kerkelijke administratie worden o.a. 
persoonsgegevens, doop- en belijdenisgegevens, adresgegeven en lidmaatschapsstatus 
bijgehouden. Deze gegevensverzameling wordt gebruikt voor het doorgeven van meldingen 

richting de centrale administratie van de kerk.  
 Daarnaast worden de gegevens uit de kerkelijke administratie gebruikt als basis voor een 

adressenlijst (voor intern gebruik door kerkenraad en kerkelijke functionarissen), o.a. als 
basis voor de verkiezingen van ambtsdragers en het benaderen van de leden voor de 
jaarlijkse bijdrage. 

 Voor de registratie van grafrechten op de begraafplaats wordt een aparte administratie 
bijgehouden. De begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Johannes de 

Dopergemeente. 
 Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt een aparte lijst bijgehouden. Het gaat om een 

platte lijst met mailadressen zonder gekoppelde persoonsgegevens. De mailadressen op de 
lijst zijn voor de geadresseerden van de nieuwsbrief niet zichtbaar. 

 
Nieuwsuitingen 
Bij de nieuwsuitingen die plaats vinden vanuit de Johannes de Doperkerk (nieuwsbrief, aparte 

mailingen, youtube, website) wordt zorgvuldigheid betracht bij het weergeven van kenmerken van 

personen. Personen worden alleen prominent herkenbaar weergegeven nadat eerst toestemming is 
verleend door de persoon in kwestie.  
 
Kerkelijke werkzaamheden 
Bij openbare kerkelijke werkzaamheden (diensten, bijeenkomsten) worden personen alleen 

herkenbaar weergegeven, nadat toestemming van de persoon in kwestie is verkregen. 
Waar het kerkelijke werkzaamheden betreft geldt er strikte vertrouwelijkheid in onderling overleg 
over persoonlijke gebeurtenissen of kenmerken. Hierbij geldt dat vertrouwelijkheid een onderdeel 
is van het ambt, waarvoor de ambtsdrager een eed heeft afgelegd. 



Rechten en plichten 

Volgens de huidige wet heeft de klant of burger de volgende rechten (zie voor meer informatie over 
de afzonderlijke rechten: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/): 
1. Recht op inzage 
2. Recht op rectificatie 
3. Recht op het wissen van gegevens 
4. Recht op overdracht 
5. Recht op het indienen van een klacht 

6. Recht op stop gegevensgebruik 
 
Voor het recht op het indienen van een klacht, zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
Voor het toepassen van de overige rechten kunt u contact opnemen met Liesbeth de Voogt: 
scribaat@kerkhuizinge.nl 
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