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Omgaan met persoonsgegevens
Richtlijnen en wettelijke bepalingen voor het omgaan met persoonsgegevens in de kerkelijke gemeente op
basis van de AVG
Introductie
Privacy en de AVG: de afgelopen tijd wordt er in de media volop aandacht aan besteed. De waarborging van
privacy van uw gemeenteleden is dan ook een belangrijk onderwerp.
Een eerste stap om goed om te gaan met persoonsgegevens is bewustwording. Hoe wordt er in de
gemeente gebruik gemaakt van persoonsgegevens? Voor het waarborgen van de privacy van
gemeenteleden is het nodig om zorgvuldig te zijn. Denk hierbij aan het bewaren van vertrouwelijke e-mails,
het delen van ledenlijsten et cetera. Wordt alles ‘zomaar’ gedeeld of wordt vooraf nagedacht wat en
waarom gegevens verspreid worden?
De overheid heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgesteld ter bescherming van de
privacy. In deze wet staan de rechten van de persoon waarvan de persoonsgegevens gebruikt worden, en
de plichten van de organisatie die de gegevens gebruikt. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
gegevensbescherming van toepassing (AVG, ook wel GDPR). Deze vervangt de WBP. Dat betekent dat vanaf
die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.
Om bewustwording te stimuleren en uitleg te geven over de nieuwe wetgeving bieden wij u een document
aan waarin richtlijnen worden beschreven. Ook delen wij met u een aantal praktische adviezen.
Als gemeente blijft u verantwoordelijk voor de wijze waarop u met persoonsgegevens van uw
gemeenteleden omgaat, desondanks denken wij graag met u mee hoe u dit praktisch vorm kunt geven.
Aan adviezen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wij vertrouwen erop u hiermee van
dienst te zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

1. Wettelijk kader en definities
In dit hoofdstuk worden wettelijke kaders met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens
weergegeven, inclusief definities van veelgebruikte termen.
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1. Wettelijk kader
Organisaties en (kerkelijke) gemeenten gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Iedereen heeft
recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en zorgvuldige omgang met zijn
persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn
vastgelegd in de Wbp en met ingang van 25 mei 2018 geldt de AVG.
2. Meldplicht datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties melding
moeten doen bij de AP zodra zij een ernstig datalek hebben. Een belangrijke vraag is wat nu precies een
datalek is. Bij een datalek moeten er persoonsgegevens verloren zijn geraakt of onrechtmatig
persoonsgegevens worden verwerkt. In een aantal gevallen moet het datalek ook gemeld worden aan de
betrokkenen.
Op grond van artikel 33 AVG dient een organisatie die persoonsgegevens verwerkt ieder datalek te melden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Onder de AVG zal een datalek aan de betrokkene
moeten worden gemeld, als het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen. Wat dit criterium concreet inhoudt, zal nog moeten blijken aan de hand van
bijvoorbeeld richtlijnen van de AP.
Zowel onder de Wbp als de AVG hoeft geen melding aan de betrokkene te worden gedaan, als passende
beschermingsmaatregelen zoals versleuteling zijn getroffen, waardoor de gelekte persoonsgegevens
onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor derden. In bijlage 4 van deze richtlijn treft u een document aan
om te bepalen of er sprake is van een datalek of niet.
Bron: Algemene verordening gegevensbescherming
3. Definities
Hieronder worden definities vermeld van een aantal veelgebruikte termen:
Persoonsgegevens: Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek
persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is.
Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Pas wanneer een bepaald gegeven te herleiden is tot een
bepaald persoon is er sprake van een ‘persoonsgegeven’.
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Directe persoonsgegevens: onder directe persoonsgegevens vallen onder andere iemands geboortedatum,
voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN),
bankrekeningnummer en patiëntendossier.
Indirecte persoonsgegevens: tot indirecte persoonsgegevens behoren gegevens die niet rechtstreeks over
de persoon gaan, zoals WOZ-waarde, kenteken, de winst van een eenmanszaak en het IP-adres van een
computer.
Bijzondere persoonsgegevens: bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of
levensovertuiging, politieke voorkeur of gezondheid. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is
niet toegestaan, tenzij er een wettelijke grondslag voor is (zwaarwegend algemeen belang of een specifieke
uitzonderingssituatie). Zo mogen kerken logischerwijs wel gegevens over godsdienst verwerken.
Beveilingslek: Een beveiligingslek is een fout in een toegangsbeveiliging waardoor onbevoegden meer dan
gewenste handelingsvrijheid kunnen krijgen.
Datalek: er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een
datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van
datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in
een databestand door een hacker.
Verwerking: bij verwerken van persoonsgegevens gaat het om het verzamelen, vastleggen, ordenen,
opslaan, opvragen, gebruiken, etc. van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. een kerk), die het doel
en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dus de partij die verantwoordelijk is
voor de verwerking.
Verwerker: dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van of in opdracht van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een
salarisverwerkingsbureau.
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4. Invoering Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Een paar belangrijke punten bespreken we.
Recht op vergetelheid
Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks
kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die
deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen. Het recht op vergetelheid houdt in dat degene die
daarom verzoekt, recht heeft op het zonder onredelijke vertraging wissen van de hem betreffende
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld.
Recht op dataportabiliteit
Mensen hebben straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun
persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Ook
kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
Toestemming (een van de gronden van verwerking)
Kerken mogen in diverse situaties persoonsgegevens aan andere leden en aan niet-leden doorgeven zonder
toestemming van de persoon in kwestie te vragen (zie ook AVG, artikel 9). Wordt hieraan niet voldaan, dan
staan in artikel 6 van de AVG de overige verwerkingsgronden. Een belangrijke verwerkingsgrond is
toestemming. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En
moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.
2. Omgaan met persoonsgegevens van gemeenteleden
In artikel 6 en 9 van de AVG staat welke persoonsgegevens u onder welke voorwaarden mag verzamelen als
kerk. In dit hoofdstuk geven wij u uitleg over artikel 6 en artikel 9 in de AVG.
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Artikel 6
Artikel 6 van de AVG betreft verwerking van persoonsgegevens over leden en niet-leden voor zover deze
niet valt onder de scope van artikel 9 AVG. Persoonsgegevens mogen verwerkt worden op het moment dat
er voldaan wordt aan één van de verwerkingsgronden van artikel 6 van de AVG. Eén daarvan is het geven
van toestemming door de betrokkenen. Een andere verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Ook mogen
gegevens verwerkt worden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 9
Met betrekking tot de verwerking van bijzondere persoonsgegevens1 zijn de eisen strikter. Dit betreft
gegevens waaruit religieuze overtuigingen (kunnen) blijken. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
is verboden, maar voor kerken is er een uitzonderingsregeling, zie hiervoor lid 9 van artikel 9 van de AVG:
d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder
winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het
kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend
betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met
haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de
toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;
De specifieke regeling van artikel 9 AVG gaat over het delen van persoonsgegevens binnen het landelijk
kerkgenootschap (dat betekent binnen een kerkelijke gemeente, maar ook tussen kerkelijke gemeenten
onderling). Dergelijke uitwisseling van persoonsgegevens behoeft geen toestemming. Denk hierbij aan
informatie over doopregistratie, overlijden, maar ook verhuizingen. Wanneer er sprake is van een
gerechtvaardigd belang, heeft u als kerk de vrijheid om deze persoonsgegevens te verwerken. Extra
aandacht behoeft wel publicatie van gegevens op internet.
Bij verwerking van persoonsgegevens binnen een kerk is het van belang om onderscheid te maken tussen
twee soorten persoonsgegevens:
* Binnenkerkelijke verwerking van persoonsgegevens over leden en niet-leden
* Verwerking van persoonsgegevens over leden en niet-leden voor zover het niet valt onder de scope van
artikel 9 AVG1
Hieronder lichten we de verschillen hiertussen verder toe:
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1 Artikel 9 AVG: Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van
genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of
gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele
gerichtheid zijn verboden.
Delen van gegevens binnen eigen gemeenten of de kerk
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden van de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan
uitwisseling van adressen of relevante informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk. Een
afgeschermde ledenpagina op het internet is een veilige en praktische optie voor het registeren en
verzamelen van persoonsgegevens. Afgeschermd betekent dat de kerk ervoor moet zorgen dat niet zomaar
iedereen deze gegevens op internet kan inzien. Alleen leden mogen toegang hebben. Bijvoorbeeld door
een verplicht wachtwoord en door de pagina’s met ledengegevens af te schermen voor zoekmachines. Als
gemeente mag u gegevens van uw gemeenteleden registeren. Niemand mag zomaar persoonsgegevens
van een ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als hiervoor een wettelijke grondslag is,
waarvan een van de belangrijkste toestemming is. Mensen hebben ook het recht om hun toestemming
later in te trekken.
Buiten de eigen gemeente of de kerk
Voor het verstrekken van persoonsgegevens van gemeenteleden aan personen of organisaties buiten de
kerk is in ieder geval een wettelijke basis nodig. In de AVG artikel 6 staat op welke gronden een organisatie,
zoals uw kerk, persoonsgegevens mag verstrekken aan de buitenwereld. De meest voorkomende grondslag
is toestemming of noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst. Toestemming betekent dat
persoonsgegevens van gemeenteleden alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor
expliciet toestemming is gegeven. Naast toestemming blijft de kerk verantwoordelijk voor
persoonsgegevens die zij geeft aan “verwerkers” of derden. Een verwerker is een persoon of organisatie
aan wie de verantwoordelijke, in dit geval de kerk, gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld het
personeelsadministratiekantoor of softwarebedrijf.
Kerkorde
In ordinantie 2, artikel 2 van de kerkorde zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het voeren van een
ledenadministratie als kerkelijke gemeente en de vereisten hiervoor. Zie bijlage 3 bij deze richtlijn voor de
tekst.
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3. Praktische adviezen/stof tot nadenken
Toestemming
* Informeer gemeenteleden over persoonsgegevens en privacy en leg daarbij uit waarom de kerkelijke
gemeente persoonsgegevens verwerkt.
* Geef duidelijk aan waar gemeenteleden terecht kunnen of het moment dat zij persoonsgegevens willen
laten wijzigen, verwijderen of wanneer zij bezwaar hebben tegen verspreiding van hun gegevens.
* Realiseer je dat als je als kerk overweegt om persoonsgegevens van gemeenteleden door te sturen aan
derden (zoals bijvoorbeeld een stichting) je daarvoor eerst nadrukkelijk toestemming nodig hebt van de
betrokkenen. Toestemming is niet nodig voor bijvoorbeeld verzending van het kerkblad (het delen van
gegevens aan een distributeur is dan noodzakelijk in het kader van een uitvoering van een overeenkomst,
het abonnement op het kerkblad).
Verwerkersregister
* Maak een inventarisatie welke gegevens er gebruikt en beheerd worden en hoe hiermee omgegaan
wordt (zie ook de door ons opgestelde checklist gemeenten). Het hebben van een register van
verwerkingsactiviteiten kan onderdeel zijn van de verantwoordingsplicht. Hier kunt u lezen wanneer u
verplicht bent om een register verwerkingsgegevens op te stellen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/verantwoordingsplicht
Uitzending of publicatie op internet
* Verwijder NAW- gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) of informatie die terug te leiden is tot
een persoon (bijv. afkondigingen van jubilea/ziekte) bij het plaatsen van een uitzending of publicatie op
internet. Doe dit ook bij kerkdiensten die live uitgezonden worden. Denk ook aan afbeeldingen.
* Laat de kerkenraad het besluit nemen tot het wel of niet overgaan tot internetpublicatie (is er sprake van
een legitiem doel en rechtvaardigheidsgrond).
- Neem dit besluit op in een beleidsplan of plaatselijke regeling.
- Stel gemeenteleden vooraf ervan in kennis dat de kerkbode op internet gepubliceerd wordt, en informeer
over de bezwaarmogelijkheden. De zogenoemde informatieplicht.
- Verwijder de (persoons)gegevens als de betrokkene hier om vraagt.
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- Publiceer niet alles op/via de website. Filter de informatie vooraf op bijzondere persoonsgegevens.
Publicatie van bijzondere persoonsgegevens op internet is alleen toegestaan als de betrokkene er zelf
ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven, of de gegevens bewust zelf openbaar heeft gemaakt.
Bijzondere persoonsgegeven zijn bijvoorbeeld informatie over iemands godsdienst of de
gezondheidssituatie.
- Neem de kerkbode niet in zijn geheel over op de website. Verwijder bijvoorbeeld rubrieken waarin
persoonlijke informatie is opgenomen.
- Laat de kerkbode of ander persoonlijke informatie niet onnodig lang op de website staan.
- Bescherm de informatie van persoonsgegevens tegen zoekmachines. Dit om misbruik te voorkomen. Dit
kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een wachtwoord waarmee alleen de eigen gemeenteleden
toegang hebben.
Portal voor gemeenteleden op de website
* Richt een afgeschermd portal in voor leden van de kerk waarin u foto’s, adresgegevens, kerkbode etc.
plaatst.
Privacy reglement
* Publiceer op uw website een privacy reglement waarin u aangeeft hoe omgegaan wordt met privacy van
gemeenteleden en persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de website van onze
landelijke kerk.
Wijs een verantwoordelijke aan
Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan
te stellen. Voor kerken is het de vraag of zo’n officiële functionaris verplicht is. Dat moet nog blijken. Ook is
nog niet duidelijk wat de verhouding is tussen de plaatselijke kerkelijke gemeenten en de overkoepelende
landelijke kerk.
Het is daarom verstandig om iemand uit de kerkvoogdij of kerkenraad de taak te geven om erop toe te zien
dat de kerkelijke gemeente haar verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming nakomt. Hij is dan
het eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy en adviseert over de toepassing van de regelgeving. Ook
de bewustwording op het gebied van privacy, gegevensbescherming behoort tot zijn taak.

Hervormde Gemeente Nieuwpoort
Binnenhaven 19 a
2965 AW Nieuwpoort
4. Veel gestelde vragen
Mogen er zonder toestemming persoonsgegevens op internet geplaatst worden?
Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen
als daarvoor een wettelijke grondslag is.
Mag een kerk persoonsgegevens van gemeenteleden opnemen in een gemeentegids?
Uw kerk mag voor uitoefening van de werkzaamheden gegevens doorgeven aan de mensen uit uw kerk en
hun gezinsleden. Bijvoorbeeld aan mensen die de activiteiten van de kerk organiseren. Dit betekent dus
ook dat de gemeente een papieren gemeentegids (zonder foto’s, hiervoor geldt namelijk een andere
regeling) kan uitgeven waarin gegevens van gemeenteleden worden opgenomen. Tegelijkertijd is het
raadzaam om hier zorgvuldig mee om te gaan en vooraf mogelijke risico’s in kaart te brengen. Denk
bijvoorbeeld aan de situatie dat een gemeentegids achterin de kerk ligt en dus door een ieder (ook gasten
en bezoekers) kan worden meegenomen.
Mogen persoonsgegevens doorgegeven worden aan leden binnen de eigen kerk?
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden binnen de eigen kerk, mits het maar is voor
interne kerkelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevante informatie voor
organisatoren van activiteiten in de kerk. Dit is anders als een gemeentelid op eigen houtje of met een
organisatie die niet met de kerk verbonden is een avond over een bepaald thema organiseert. Stel dat dit
gemeentelid dan gegevens wil ontvangen van de gemeenteleden om hen uit te nodigen, let dan op. Een
afgeschermde ledenpagina op het internet is een veilige en praktische optie voor het registeren en
verzamelen van persoonsgegevens.
Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig en wanneer niet?
* http://www.kadv.nl/nl/blog/1080/100/de-bewerkersovereenkomst-wanneer-wel-en- wanneer-niet
* https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
Wanneer mag een gemeente persoonsgegevens verstrekken aan partijen/personen buiten de eigen kerk?
Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten de eigen kerk is expliciet een wettelijke basis nodig. In
de Wbp en AVG artikel 6 staat op welke gronden. De meest voorkomende grondslag is toestemming. Dat
betekent dat uw persoonsgegevens alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor
expliciet toestemming is gegeven. Zie bijlage 1 bij deze richtlijn voor andere grondslagen.
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Waar moet een gemeente rekening mee houden bij het uitzenden van kerkdiensten via het internet
* Verwijder NAW-gegevens of informatie die terug te leiden is tot een persoon. Hieronder wordt een lijstje
genoemd:
Ø Voorbeden en gebed
Ø Mededelingen (bijv. afkondigingen van jubilea/ziekte) Ø Persoonlijke ontboezemingen in de preek
Wat verandert er met ingang van 25 mei 2018 wanneer de algemene verordening gegevensbescherming
ingaat?
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor
zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegeven. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en
uitgebreid. Tegelijk moeten we hierdoor niet in paniek raken. Het is belangrijk dat we ons als kerk bewust
zijn van deze thematiek en daarin doen wat mogelijk is.
Is een foto een persoonsgegeven?
Jazeker. De WBP omschrijft een persoonsgegeven als een tot een natuurlijk persoon te herleiden gegeven.
Bijlage 1. Grondslagen verwerking persoonsgegevens (artikel 6, AVG)
Verenigingen en kerken verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van hun leden. Ze hebben deze
gegevens onder meer nodig om leden op de hoogte te houden van activiteiten. Er zijn daarom situaties
waarin ze persoonsgegevens aan andere leden en aan niet-leden mogen doorgeven zonder toestemming te
vragen. De specifieke regeling van artikel 9 AVG gaat over het delen van persoonsgegevens binnen het
landelijk kerkgenootschap (dat betekent binnen een kerkelijke gemeente, maar ook tussen kerkelijke
gemeenten onderling).
Voor zover er niet voldaan wordt aan artikel 9 van de AVG, is een specifieke grondslag voor verwerking
nodig. Dit wordt omschreven in artikel 6 van de AVG. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor
zover aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden is voldaan. De belangrijkste hiervan is
toestemming. Deze moet ondubbelzinnig en expliciet zijn gegeven.

Hervormde Gemeente Nieuwpoort
Binnenhaven 19 a
2965 AW Nieuwpoort
Toestemming
De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of
meer specifieke doeleinden.
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of
om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Of de
verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust.
Noodzakelijk
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk
persoon te beschermen of de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen
belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de
belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind
Bijlage 2. Handige websites
Algemeen
* www.mijnprivacy.nl
* www.kerkrentmeester.nl/kennisbank/communicatie
Autoriteit persoonsgegevens
* https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
* www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gemeente/vereniging-en-kerk
*
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/richtsnoeren_meldplicht_datalekken
_0.pdf
* https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016__679_definitief.pdf
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Rijksoverheid
* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene- verordeninggegevensbescherming
Bijlage 3. Kerkorde
Ordinantie 2. Artikel 2 Het register van de gemeenteleden
1. Ten behoeve van de arbeid in de gemeente wordt door of namens de kerkenraad een register van de
leden ingericht en bijgehouden.
2. In het register van gemeenteleden worden opgenomen allen die overeenkomstig artikel 1 van deze
ordinantie krachtens belijdenis, doop of geboorte tot de gemeente behoren.
3. Uit het register worden verwijderd de gegevens van degenen die niet meer voldoen aan de criteria in
artikel 1 van deze ordinantie genoemd, op grond waarvan registratie plaats heeft. Dit laat onverlet de
registratie van de feitelijke gegevens opgenomen in de doop-, trouw- en lidmatenregisters.
4. Gegevens worden slechts geregistreerd als ze afkomstig zijn uit de gemeentelijke basisadministratie, uit
kerkelijke gemeenten, of van betrokkene zelf.
5. In de registers worden ten hoogste opgenomen:
a. alle burgerlijke gegevens,
b. alle gegevens betreffende kerkelijke staat en deelneming aan het kerkelijk leven, voor zover daarmee de
voorgeschreven geheimhouding niet wordt geschonden.
6. Het register van gemeenteleden bevat in elk geval, voor zover zulks bekend en van toepassing is, over de
leden de volgende gegevens:
o de geslachtsnaam en voornamen (c.q. voorletters) o adres en woonplaats
o geslacht
o burgerlijke staat
o geboortedatum en geboorteplaats
o het feit van doop (met kerkelijke gemeente en datum)
o het feit van belijdenis des geloofs (met kerkelijke gemeente en datum) o het feit van kerkelijke
huwelijksbevestiging en de huwelijksdatum
o overkomst uit een andere kerkgemeenschap met datum
o het onderling gezinsverband van geregistreerden op één adres.
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7. Aan de registratie kunnen worden toegevoegd gegevens ten aanzien van gezinsleden die tot een ander
of tot geen kerkgenootschap behoren - met vermelding van het kerkgenootschap of het ontbreken
daarvan, tenzij van de zijde van betrokkenen daar bezwaar tegen gemaakt wordt.
8. Iedere geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in alle hem
betreffende geregistreerde gegevens en op correctie van onjuistheden in die gegevens. De inzage dient te
kunnen geschieden binnen één maand na aanvraag. Een verzoek om correctie dient schriftelijk en
gemotiveerd bij de kerkenraad te worden ingediend. Correctie dient binnen drie maanden na het verzoek
gerealiseerd te zijn. De wijze van inzage kan bij plaatselijke regeling nader worden geregeld.
9. Van de gegevens in de registers wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor kerkelijke doeleinden van de
eigen gemeente of de kerk en in andere gevallen uitsluitend met voorafgaande toestemming van
betrokkene(n).
10. Door of namens de kerkenraad worden afdoende maatregelen getroffen ter bescherming van de
gegevens tegen:
a. kwaadwilligheid, onachtzaamheid en verkeerd gebruik door de personen die met de bewaring of
verwerking zijn belast;
b. verlies of beschadiging door brand of water
c. verlies, beschadiging of ongeoorloofde kennisneming door derden.
Tevens worden voorzieningen getroffen die waarborgen, dat bij verlies of beschadiging van gegevens
herstel kan plaatsvinden.
11. Ingeval van vertrek van een geboortelid, dooplid of lidmaat van de gemeente naar een andere
gemeente, wordt dit lid door de kerkenraad aanbevolen in de pastorale zorg van de kerkenraad van de
gemeente van vestiging. Bij het vertrek van een lid van de gemeente naar elders worden de desbetreffende
gegevens uit het register van gemeenteleden toegezonden aan de gemeente van vestiging, waarbij de
verklaring, dat iemand lidmaat is, tevens geldt als attestatie over belijdenis en wandel tenzij het consistorie
van de gemeente van vertrek aan dat van de gemeente van vestiging bericht dat op de betrokkene een
maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast.
Bijlage 4. Bepalen of het een datalek is
Als er een vermoeden is van een datalek moeten een aantal stappen worden doorlopen om vast te stellen
of het daadwerkelijk gaat om een datalek. Om vast te stellen dat het gaat om een datalek moeten de
volgende vragen worden beantwoord:
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Is er sprake van een inbreuk op de beveiliging?
Ja
Zijn er bij de inbreuk persoonsgegevens verloren gegaan?
Nee
Ja
Dit is geen datalek
Nee Dit is geen datalek Ja Dit is een datalek.
Kan ik redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens Inobnrreuckhtompadtieg zbiejnveveilirgwinegrkt?
Nee
Dit is een datalek.
Als er sprake is van inbreuk op de beveiliging, is niet direct sprake van een datalek. Een inbreuk op de
beveiliging houdt in dat zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Er is niet uitsluitend
sprake van een dreiging, of van een tekortkoming in de beveiliging (ook wel beveiligingslek genoemd). Er
heeft zich daadwerkelijk een beveiligingsincident voorgedaan. Kenmerkend voor een inbreuk op de
beveiliging is dat het beveiligingsincident gevolgen heeft voor de persoonsgegevens die worden verwerkt.

