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Privacyverklaring  

 

Verantwoordelijke 

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is een kerkelijke organisatie, die is gevestigd in 

Bennekom. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoonsgegevens van kerkleden, van vrienden en 

(hun) kinderen, van bezoekers, medewerkers, (keten-) partners en van sprekers. In sommige 

gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. 

 

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de kerkleden, vrienden, bezoekers en 

sprekers voor het goed uitvoeren van de taken, die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en 

onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondingen en daarbij ook naar 

elkaar omziet en meeleeft. 

 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij 

ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Voor de duidelijkheid: wij verzamelen geen gegevens via 

onze website, maar uitsluitend via een toestemmingsformulier.  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 

via deze privacyverklaring; 

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst 

te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te 

zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en 

dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 

onderstaande contactgegevens: 

 

Gegevens Verantwoordelijke 

Vrije Evangelische Gemeente Bennekom 

T.a.v. Secretaris 

Margrietlaan 30,  

6721 EN Bennekom, 

secretaris@vegbennekom.nl 

mailto:secretaris@vegbennekom.nl


 

 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u 

vinden in ons privacybeleid en -reglement www.vegbennekom.nl 

 

Privacy Coördinator 

Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is op basis van de AVG niet verplicht een FG (functionaris 

gegevensverwerking) aan te stellen. Omdat de kerk belang hecht aan het goed omgaan met privacy 

en persoonsgegevens hebben wij wel een Privacy Coördinator aangesteld. De taken van de Privacy 

Coördinator zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen de kerk. 

Ook houdt de Privacy Coördinator de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De 

verschillende onderdelen binnen de kerk hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed 

omgaan met privacygevoelige gegevens. 

 

De Privacy Coördinator is via post of per e-mail als volgt bereiken: 

 

Vrije Evangelische Gemeente Bennekom 

T.a.v. Privacy Coördinator 

Margrietlaan 30,  

6721 EN Bennekom, 

avg@vegbennekom.nl 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom verzamelt geen persoonsgegevens via de website, maar 

uitsluitend via een toestemmingsformulier, dat door betrokkene na toestemming ondertekend 

wordt. 

 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij via het toestemmingsformulier verzamelen zijn: 

 
Voorletters 

Voornaam 

Voorvoegsel(s) 

Achternaam 

Geslacht 

Straatnaam 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer privé 

Telefoonnummer mobiel 

E-mailadres 

Geboortedatum 



 

Geboorteplaats 

Foto t.b.v adressenboekje 

Bewaar tegen publiceren foto’s Ja / Nee 

Doopdatum als baby  

 Gedoopt door: 

 In (kerkelijke gemeente en plaats) 

Datum opgedragen/welkom geheten als baby 

 Opgedragen door: 

 In (kerkelijke gemeente en plaats) 

Datum geloofsdoop  

 Gedoopt door: 

 In (kerkelijke gemeente en plaats) 

Belijdenisdatum  

 Voorganger: 

 In (kerkelijke gemeente en plaats) 

Met attestatie overgekomen uit: 

Trouwdatum 

Gehuwd met 

Relatie: Lid/Vriend 

IBAN (Alleen van sprekers / voorganger(s)) 

BSN (Alleen van sprekers / voorganger(s)) 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Doeleinden 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede 

afhankelijk van welke activiteiten en inschrijvingen u gebruikt): 

• om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze gemeente, of overige diensten te verwerken. 

• om u te kunnen informeren over de gemeente betreffende activiteiten en medeleven. 

• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven 

en/of post. 

• voor het verrichten van betalingen aan-  en communicatie  met sprekers. En het doen van een 

jaaropgaaf  aan de belastingdienst van  aan  hen uitbetaalde bedragen. 

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omschreven gebruik van uw gegevens, 

kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Denk hierbij aan het opnemen van uw 

contactgegevens in het jaarlijkse adresboekje. Voor de verwerking hiervan geldt de eerstvolgende 

versie van het jaarlijkse adresboekje. 

 



 

Verstrekking aan derden 

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de 

uitvoering van onze diensten en activiteiten.  

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) 

voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin 

overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

 

Naast bovenstaand genoemde verstrekkingen zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen ver-

strekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie 

in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht 

deze gegevens af te geven. 

 

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU en/of aan internationale organisaties. 

Profilering 

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 

plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van 

een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te 

kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, 

interesses, gedrag of locatie. 

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom maakt geen gebruik van profilering. 

Cookies en tracking op de website 

Op onze website https://www.vegbennekom.nl gebruiken wij cookies maar geen tracking. 

 
• De website maakt gebruik van analytische cookies en in bepaalde gevallen van functionele 

cookies. Dit betreft cookies waar geen toestemming voor nodig is en die geen privacy-gevoelige 

data verwerken (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-

website-ongevraagd-cookies-plaatsen) 

• De website maakt gebruik van formulieren. Met het gebruik van deze formulieren delen 

gebruikers gegevens met onze gemeente om contact te kunnen leggen via email. Deze 
persoonsgegevens worden echter niet gedeeld met derden. Op dit moment betreft het de 
volgende formulieren: 
https://www.vegbennekom.nl/informatie/vriend-worden/ 

https://www.vegbennekom.nl/informatie/stuur-een-email/ 

https://www.vegbennekom.nl/informatie/websitecommissie/ 

 

De persoonsgegevens die wij via deze formulieren verzamelen zijn: 
Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen
https://www.vegbennekom.nl/informatie/vriend-worden/
https://www.vegbennekom.nl/informatie/stuur-een-email/
https://www.vegbennekom.nl/informatie/websitecommissie/


 

Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 

hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids-

maatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 

bewaren zolang dat nodig is voor de periode dat u bij de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom 

betrokken bent. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de 

wet ons dit verplicht. 

 

Websites van derden 

Niet van toepassing.  

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

U heeft de volgende privacyrechten: 

• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de kerk van u verwerkt in te zien. 

• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de kerk van u verwerkt te laten 
aanpassen of aanvullen. 

• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

• Recht op beperking van de verwerking: het recht om de kerk te vragen het gebruik van uw 
persoonsgegevens te beperken. 

• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten 

verwijderen. 

• Recht op data-portabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over 

te dragen, bijvoorbeeld bij vertrek uit de gemeente. 

 

Wilt u gebruik maken van deze rechten?  

 

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom via 

de volgende contactgegevens: 

 

Vrije Evangelische Gemeente Bennekom 

T.a.v. Secretaris 

Margrietlaan 30,  

6721 EN Bennekom, 

secretaris@vegbennekom.nl 

 

mailto:secretaris@vegbennekom.nl


 

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, 

corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere 

personen in te zien. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoons-

gegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de 

privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 

worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere 

doeleinden. 

 

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Inwerkingtreding 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 4 februari 2020. 

 

 

 


