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I. ALGEMEEN  
  

 Over deze privacyverklaring  
Voor Evangeliegemeente ‘Evango’ is privacy en een veilige omgeving van groot belang.   

  
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van 

gegevensverwerking binnen ‘Evango’ Je kunt in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die je hebt met 

betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens en met wie je hierover kunt communiceren.  

  

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens  
Je hebt het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt ‘Evango’ ervoor dat je privacy rechten en 

gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens 

alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft 

‘Evango‘ diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.  

  

 Je rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de gemeente.  
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels 

te voldoen1 heeft de gemeente het toezicht op die waarborgen belegd bij het oudstenteam van Evangeliegemeente ‘Evango’.  Het geheel wordt beheerd door de 

coördinator “Communicatie”.( communicatie@evango.nl ) 

 Dit is tevens het contactadres voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven je de volgende rechten:  

1. Het recht op dataportabiliteit.  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door ‘Evango’ zijn verzameld van ons te ontvangen en te verstrekken aan een andere partij.  

 

2. Het recht op vergetelheid.  

Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de gemeente is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan je verzoek om “vergeten” te worden voor 

zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de gemeente zich daar niet tegen verzetten. 

 

 

.  
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3. Recht op inzage.  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.  

 

4. Recht op rectificatie en aanvulling.  

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die zijn verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd als je van mening bent dat deze niet kloppen, voor 

zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de gemeente zich hiertegen niet verzetten.  

 

5. Het recht op beperking van de verwerking. 

Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

 

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 

Oftewel: je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten. Je krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van ‘Evango’ als een persoon daarbij heeft besloten je de brief te 

sturen, niet omdat een computersysteem je een automatisch bericht stuurt.  

 

7. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  

 

8. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

De evangeliegemeente “Evango” verwerkt niet op grootschalige wijze persoonsgegevens en is derhalve niet verplicht tot het aanstellen van een 

functionaris persoonsgegevens. 

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neem je contact op met Coördinator “Communicatie” via de contactgegevens hierboven 

vermeld. Evango zal vervolgens je verzoek behandelen.  De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan je verzoek voldoen. Bij het voldoen aan je verzoek moet 

‘Evango’ rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente. 
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Evangelie Gemeente Evango houdt 
een ledenadministratie bij. 

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke 
gegevens geregistreerd:  

●Naam en voornamen c.q. voorletters;  

● Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats  

● Geboortedatum  

● Emailadres  

● Voor- en achternamen, geboortedatum thuiswonende kinderen van 
onder de 18 jaar. 

● De gegevens zoals die aan ons eventueel zijn verstrekt op het 
aanmeldingsformulier, aanvulling voor gevoegde, dienstbaar en 
betrokken en toestemming adressenlijst. 

Evango verwerkt deze gegevens op basis van 
haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of ter 
uitvoering van de overeenkomst van het 
lidmaatschap. 

 

  

 

II. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN Evangeliegemeente ‘EVANGO’  

  

In het kader van het plaatselijk leven en werken van Evangeliegemeente ‘Evango’ verwerkt de gemeente diverse persoonsgegevens. 
Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.  

  

Situatie 
 

welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag 

*Er worden nieuwsbrieven en andere 
e-mails verstuurd  
naar leden van de gemeente, dan wel 
personen met  
wie de gemeente regelmatig contact 
onderhoudt en/of  
een relatie heeft om betrokkenen op 
de hoogte te brengen van de 
activiteiten van de gemeente.  
*Er worden kaarten verstuurd. 
 

De nieuwsbrieven worden 1x per 
week verstuurd. 
 
 
Overige e-mails kunnen op 
verschillende tijdstippen verstuurd   
worden. 

Naam en voornamen  
c.q. voorletters; Email-adres, 
Voor- en achternaam,  
postadres,    
geboortedatum.  
      
   

Evango verzamelt  
deze gegevens op basis  
van haar gerechtvaardigde  
activiteiten, haar gerechtvaardigd 
belang en de uitvoering van de 
overeenkomst.  
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Situatie 
 

welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag 

Er worden in de nieuwsbrief, indien van toepassing, persoonsgegevens 
vermeld.  
 
 

 

Naam en voornamen c.q. voorletters;  
Adres,    
Adres ziekenhuis (o.i.d.)   
Email-adres  

     

Voor het vermelden van deze 
gegevens in de nieuwsbrief heeft de  
gemeente toestemming verkregen 
van de betrokkene.  
 

Tijdens een samenkomst (op zondag 
of andere dagen) kunnen in gebed of 
anderszins namen van leden van de 
gemeente worden genoemd.  
  
  
 
Iedere week kan de preek op de 
website geplaatst worden.  
  
  
  
Er kunnen beeld/geluidsopnames 
(film of foto’s) worden gemaakt in de 
dienst op zondag, op andere  
dagen of evenementen georganiseerd 
door ‘Evango’. Deze worden niet op 
de website geplaatst maar kunnen 
tijdens de dienst met de beamer 
worden vertoond.  
‘Evango’ is niet verantwoordelijk voor 
het verspreiden en afspelen van foto/ 
film/ geluidsmateriaal waarvoor zij 
geen opdracht heeft gegeven.  
 

De dienst op zondagochtend: is soms 
publiekelijk te volgen via de publieke  
omroep(radio)  
    
 
 
 
Het is mogelijk dat bezoekers van de 
dienst gegevens van gemeenteleden 
in  voorbede of op andere momenten 
tijdens de dienst te horen krijgen.  
    
Bezoekers van de dienst op zondag of 
andere dagen of evenementen  
kunnen in beeld komen.  
    
    
    
    
 

Naam en voornamen  
 
 
 
 
 
 
Gegevens rondom ziekte, gezondheid,  
huwelijk, geboorte enz.  
    

‘Evango’ verzamelt deze gegevens op 
basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten, te weten haar 
gerechtvaardigd  
belang om een gemeenschap te    
kunnen zijn waarin leden naar elkaar  
omzien en hen op te dragen aan God.  
      
  
Omdat we in Evango op elkaar  
betrokken zijn, hoort daar ook   
beeld/geluidsmateriaal bij om samen 
terug te kijken.  
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Op onze website kunnen foto’s staan van leden en leidinggevenden binnen 
‘Evango’. 

Foto. 
*Onderschrift met naam  
*Onderschrift met  functie  

   

Evango verwerkt   deze gegevens 
op basis van haar   
gerechtvaardigde  activiteiten, te 
weten  haar gerechtvaardigd  
belang om de gemeente  als 
toegankelijke  gemeenschap te 
laten  functioneren. 

  

Evangeliegemeente ‘Evango’ gebruikt op haar website functionele cookies.  

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen (contactformulier) over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming.  

  

  

 

 Situatie      

      
      

welke gegevens zijn 

erbij betrokken    

    

grondslag  

  
  

Er wordt een adressenlijst (met beperkte gegevens)  
gestuurd aan de ingevoegde leden van de gemeente, dan 
wel personen met wie de gemeente regelmatig contact 
onderhoudt en/of een relatie heeft. 

De lijst wordt verstuurd zodra er 
voldoende wijzigingen zijn om 
verzending te rechtvaardigen.  

Voor- en achternaam van 

alle leden vanaf 16 jaar. 

Postadres, e-mailadres 

geboortedag en -maand. 

 Evango verzamelt en 

distribueert deze  

gegevens binnen de 

gemeente om gemeenteleden 

in staat te stellen met anderen 

mee te leven en te 

bemoedigen middels kaartjes 

en bezoeken. 



 

 

III. BEWAARTERMIJNEN  

  
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Soms gelden er 

wettelijk langere bewaartermijnen.  

  

IV. DOORGIFTE AAN DERDEN  
  
De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:    

● Administratiekantoren  

● Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails  

● Internetdiensten (zoals We-Transfer, Cloud-opslag en Mail Chimp) 

  
Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.  

  

V. Wijzigingen 
Evangeliegemeente ‘Evango’ houdt het recht haar privacy beleid te wijzigen, je zult daarvan op de hoogte worden gebracht.  

  

VI. Nieuwsbrief Ontvangen 
Wil je de wekelijkse nieuwsbrief of overige e-mails niet meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment afmelden via Communicatie@evango.nl   

Ook wijzigingen in je persoonsgegevens kun je op dit emailadres doorgeven.  
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VII   Bijlage 

 

Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.  

 

 

 
 

maatregel  

Het oudstenteam evalueert het privacybeleid (inclusief het privacy-statement)  jaarlijks  

De gemeenteleden en vaste gasten worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van 
de gemeente, met toezending van het  privacy-statement, via nieuwsbrief met verwijzing naar 
de website. 

  

De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de   
gemeente, met toezending van het privacy-statement. 

De website, mededelingen aan het begin van de 
samenkomst  en/of beamer. 

Binnen ‘Evango’ is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt 
tot persoonsgegevens vanuit de gemeente dat deze:    

jaarlijks worden gewijzigd  
  

De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, usb stick, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast. 


