Privacyverklaring St. Pand 33 en KopS
St. Pand 33 en KopS (Kerk op Straat) werken nauw samen, maar beide organen richten zich op
verschillende activiteiten en hebben een eigen verantwoordelijkheid die terug te zien is in de organisatie en
daarom ook op hun eigen terrein verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy.
Zoals we hieronder duidelijk maken willen St. Pand 33 en KopS graag de privacy van de mensen met wie
de organisaties te maken krijgen beschermen.

St. Pand 33
De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming van de mensen die Pand 33 bezoeken en
daarmee verbonden zijn, valt onder het bestuur van St. Pand 33.
Voor vragen of klachten kunt u terecht bij de secretaris, dhr. T. Veenstra.
Vrijwilligers
St. Pand 33 werkt met een groep vrijwilligers. De gegevens die de stichting over de vrijwilligers verzamelt is
alleen gericht op de communicatie met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Dat betekent dat de stichting
genoeg heeft aan de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres. In het bestaande
vrijwilligerscontract wordt de aard van de relatie en de communicatie vastgelegd. Alle contacten die buiten
het vrijwilligerswerk omgaan vallen onder geheimhouding tenzij door betrokkenen met wederzijdse
toestemming anders is gewenst.
Bezoekers
De bezoekers van Pand 33 hebben recht op anonimiteit. Als er voor de bezoekers redenen zijn om
persoonlijke gegevens bij verantwoordelijke medewerkers achter te laten, dan zullen die gegevens alleen
gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn meegedeeld, tenzij betrokkenen toestemming geven om
deze gegevens ook voor andere vastgestelde doelen te gebruiken.
Deelnemers aan cursussen of activiteiten
Vanuit St. Pand 33 worden cursussen gegeven en speciale activiteiten georganiseerd. De
persoonsgegevens van cursisten of de deelnemers aan de activiteiten zijn alleen bedoeld voor de docent of
de organisator van de activiteit en die dienen om de communicatie omtrent de gegeven cursus of de
activiteit goed te laten verlopen. Alleen met de toestemming van de betrokkenen zullen de gegevens ook
met anderen worden gedeeld.

KopS (Kerk op Straat)
KopS is aangesloten bij het Nederlands Gereformeerde kerkverband.
De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming van de mensen die KopS bezoeken en daarmee
verbonden zijn, valt onder het bestuur van de KopSraad.
Voor vragen of klachten kunt u terecht bij één van de oudsten.
De betrokkenheid op KopS kan verschillende vormen aannemen.
Mensen met hulpvraag
Er zijn mensen die één of een aantal keer hulp ontvangen van KopS. De persoonsgegevens die daarbij
worden gedeeld blijven bij de hulpverlener, tenzij toestemming is gegeven om die ook met bepaalde
anderen te delen.
Bezoekers van diensten van KopS
Er zijn mensen die af en toe een KopS-dienst bezoeken en verder weinig betrokkenheid op KopS tonen.
Indien het voor de communicatie tussen KopS en de bezoekers dienstbaar is om persoonsgegevens uit te
wisselen, zal dit een ad hoc karakter hebben en met toestemming van de bezoekers gedeeld worden met
personen die kunnen bijdragen aan een goede communicatie tussen KopS en de betreffende bezoeker.
Het bewaren van persoonsgegevens zal niet systematisch gebeuren.
Mensen die zich verbonden weten met KopS
Er zijn mensen die zich intens verbonden weten met KopS en KopS ervaren als hun geestelijke familie. Ze
zullen veel persoonlijke zaken met leden van KopS delen, maar het delen met elkaar zal steeds afhankelijk
zijn van wederzijdse keuze in alle vrijheid en met wederzijdse toestemming. Alleen als het gedeelde met
wederzijdse toestemming gedeeltelijk of geheel met bepaalde anderen gedeeld mag worden, zal het
gedeeld worden. Als zaken schriftelijk vastgelegd moeten worden, zal dit gebeuren onder de voorwaarde

van de AVG. Als mensen te kennen geven dat ze zich intens verbonden weten met KopS, zullen naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld worden onder allen die zich op dezelfde
wijze met KopS verbonden weten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de
uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of
te verstrekken aan een andere partij.
Het recht op vergetelheid.
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet
voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme
belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd
indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de
legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de
kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u
een automatisch bericht stuurt.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van foto’s en filmmateriaal
Wanneer we foto’s of filmmateriaal willen gebruiken voor internet of nieuwsbrieven of andere openbare
berichten, dan zullen we eerst toestemming vragen aan de betrokkenen. Betrokkenen houden het recht om
achteraf terug te komen op de toestemming en die in te trekken en indien gewenst zullen foto’s of
filmmateriaal verwijderd worden.
Nieuwsbrieven
De persoonlijke gegevens die gebruikt worden voor bestaande lijsten met adressen en e-mailgegevens
voor de toezending van nieuwsbrieven en andere kennisgevingen kunnen desgewenst door de
betrokkenen worden verwijderd. De bestaande lijsten worden alleen aangevuld met persoonlijke gegevens
die met toestemming van de betrokkenen verkregen zijn voor toezending van nieuwsbrieven en andere
kennisgevingen. Het gebruik van de persoonlijke gegevens valt onder de regels van het AVG.

