
 

1/3 

Privacyverklaring Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp 

Deze Privacyverklaring is gericht aan / relevant voor alle huidige en voormalige gemeenteleden van 

de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp (HGOH), de gasten in de kerkdiensten, de 

donateurs, de vrijwilligers, de bezoekers van de door de HGOH georganiseerde evenementen en de 

bezoekers van de verschillende websites van de HGOH zoals vermeld op 

www.hervormdoudewater.nl. 

Volledige naam en adres 

Hervormde gemeente Oudewater – Hekendorp 

Noorder Kerkstraat 16 

3421 AX – OUDEWATER 

Contactgegevens staan op www.hervormdoudewater.nl onder het kopje “Contact” 

Bewustwording 

De HGOH zorgt er bij voortduring voor dat haar gegevenswerker(s) en de betrokken gemeenteleden 

op de hoogte zijn van de onder de AVG vallende privacyregels. Dit protocol is te allen tijde in de 

meest actuele versie te vinden op de website van de HGOH. Als organisatie zijn we ons er van bewust 

dat we terughoudend moeten zijn met het verzamelen, bewaren en delen van persoonsgegevens. 

Aan de andere kant is het ook onderdeel van het “kerk-zijn” om lief en leed met elkaar te delen en 

hebben we als organisatie ook de opdracht om naar elkaar om te zien. 

Welke gegevens verweken wij en waarom 

Een aantal van de gegevens die wij verwerken houden direct verband met de kerkorde. Denk hierbij 

aan de ledenadministratie, de verkiezingen van ambtsdragers, geboorte en overlijden. Hierbij 

worden gegevens als (doop)naam, adres, geslacht, alsmede datums van geboorte, doop, huwelijk, 

belijdenis en overlijden geregistreerd. Daarnaast registreren we voor communicatie 

telefoonnummers en e-mailadressen. 

Beveiliging - en bewaartermijnen van persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde 

gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden 

waarvoor zij worden verwerkt. 
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Delen met anderen 

Vanwege het “zijn” van de kerk en het omzien naar elkaar worden uw gegevens gedeeld in het 

kerkblad “ZIN”, de weekbrief en in de diensten wanneer dit van toepassing is. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan voorbeden bij ziekte, of ander lief en leed. Dit kan op basis van een verzoek of 

instemming van de persoon zelf, maar ook van familie of andere betrokkenen. Een ander voorbeeld 

is het vermelden van de verjaardagen van gemeenteleden van 75 jaar en ouder met hun adres in 

kerkblad “ZIN”. Als u geen vermelding wilt op wat voor manier dan ook, dan kunt u dit aangeven bij 

de scriba. Voor contactgegevens, zie www.hervormdoudewater.nl onder het kopje “Contact”. De 

kerkraad realiseert zich terdege dat dit gevoelige informatie kan zijn, maar vind het vanuit 

geloofsovertuiging en Bijbels oogpunt zo belangrijk dat we omzien naar elkaar dat we dit toch op 

deze manier hebben geformuleerd. 

Websitebezoek en (e-mail) nieuwsbrieven 

Op de website van de kerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 

van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze 

gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De kerk gebruikt 

deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 

mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

(E-mail) nieuwsbrieven die verstuurd worden kunt u te allen tijde aangeven dat u deze niet meer wilt 

ontvangen.  

Gebruik van foto’s 

Voor het gebruik van foto’s hanteren wij de volgende richtlijnen: 

- Bij besloten bijeenkomsten (denk aan catechisatie, bijbelkringen, vergaderingen) moet er expliciet 

om toestemming worden gevraagd. Wij hanteren hierbij de regel dat een mondeling akkoord 

voldoende is voor publicatie. 

- Bij bijeenkomsten met een openbaar karakter (denk aan kerkdiensten, gemeenteavonden, 

rommelmarkt, vakantiebijbelfeest) kunt u er van uit gaan dat er foto’s worden gemaakt en dat deze 

gepubliceerd worden op de door de HGOH gebruikte mediakanalen (o.a. kerkblad “Zin” en de 

weekbrief). Als u uzelf of uw kinderen op deze foto’s niet herkenbaar in beeld wilt dan kunt u dit 

aangeven bij de aanwezige organisatie van de bijeenkomst. 

- Wanneer er van u een portretfoto gemaakt wordt voor een interview of voor een (vrijwillige) 

functie in de HGOH dan kan deze worden gebruikt voor publicatie op de door de HGOH gebruikte 

mediakanalen. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bepaalde 

gegevens betreffen z.g. historische feiten en kunnen niet verwijderd worden. Zo kan bijvoorbeeld 

een doop niet ongedaan gemaakt worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 

sturen naar de scriba van de HGOH. Indien u dit wenst, geven wij de correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens ook door aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen. De 

contactgegevens van de scriba zijn te vinden op www.hervormdoudewater.nl. De kerkenraad zal zo 

snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek reageren. 

http://www.hervormdoudewater.nl/

