Beleid voor de omgang met persoonsgegevens voor de DGA
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan
de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ook onze gemeente en andere kerkgenootschappen vallen
onder de AVG. Van het verwerken van persoonsgegevens is reeds sprake wanneer
je een handeling pleegt die betrekking heeft op een persoon of personen zoals het
versturen van een email aan gemeenteleden en kerkbezoekers.
De Doopsgezinde gemeente Arnhem wil bewust en zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. De verzendlijst van
e-mails aan groepen ontvangers zal niet met derden worden gedeeld. De emailadressen worden onzichtbaar in "bcc" verwerkt.
Wanneer u daarom verzoekt (dat kan per email aan
webmaster@doopsgezindenarnhem.nl) wordt u van deze
verzendlijst afgehaald. Zonder zo een verzoek gaan wij ervan uit, dat u instemt
met het ontvangen van deze emails.
Persoonlijke gegevens worden niet op de website opgenomen op gedeeltes, die
zonder inlogcodes toegankelijk zijn zonder toestemming van de betrokken
personen. Dit betreft niet alleen de ledenlijst, maar ook b.v. notulen van
ledenvergaderingen omdat die ook persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voor
“functionele” (zoals b.v. webmaster@doopsgezindenarnhem.nl) email adressen is
geen toestemming nodig. Voor woonadressen en telefoonnummers op het openbare
deel van de website wordt toestemming van de betrokkenen gevraagd.
Als gemeente willen we als broeders en zusters contact met elkaar onderhouden en
daartoe is het wenselijk, dat leden toegang hebben tot een ledenlijst met
vermelding van gebruikelijke NAW gegevens, telefoon, email en roepnaam. Leden,
die (een deel van) deze gegevens niet in deze ledenlijst vermeld willen zien moeten
dit kenbaar maken aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl). Ook mutaties zullen in het
GemeenteNieuws worden vermeld en dan is niet te vermijden, dat deze gelezen
worden door een enkele “buitenstaander”.
De ledenadministratie zal bij mutaties (toetreding, verhuizing etc.) zo veel mogelijk
de betrokkenen vragen om toestemming om dit in het GemeenteNieuws te mogen
vermelden. Ook hiervoor gaan wij uit van uw toestemming tenzij u anderszins hebt
bericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl).
Teneinde leden in de gelegenheid te stellen hun privacy wensen m.b.t. ledenlijsten
kenbaar te maken zal in het jaarprogramma voor 2018-2019 geen ledenlijst worden
opgenomen. Ledenlijsten worden wel op verzoek verstrekt, waarbij de ontvangers
erop wordt gewezen zorgvuldig hiermee om te gaan om zo niet de vertrouwelijkheid
van deze informatie te schenden. Het ligt in de bedoeling in de jaren daarna wel
weer de ledenlijst in het jaarprogramma op te nemen (dan hebben leden ruim de
gelegenheid gehad hun wensen kenbaar te maken), maar met een verzoek
zorgvuldig met deze vertrouwelijke informatie om te gaan. Jaarprogramma’s met

ledenlijsten worden ook in de toekomst niet verstuurd aan relaties zoals
adverteerders.
Een meer gedetailleerd overzicht van welke gegeven waar, wanneer en tot welk
doel worden gebruikt maakt deel uit van dit beleid en vindt u in het document “”,
dat een aanvulling van het hier verwoorde beleid is.

