Privacy
Verklaring
Evangelische Gemeente De Lichtstad (verder ook wel ‘de gemeente’ of ‘De gemeente’ genoemd) is een
kerkgenootschap in Eindhoven en omgeving. Wij vinden je privacy belangrijk en we gaan daarom zorgvuldig met je
persoonsgegevens om. We doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.
We verzamelen en bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren en verbeteren van onze taken
en het bereiken van onze doelen. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en je kunt
ook altijd zelf je gegevens (laten) aanpassen. In dit document vertellen we wat je van ons kunt verwachten en aan
welke regels we ons houden.
Welke persoonsgegevens leggen we vast?
De gemeente bestaat uit leden die zich verbonden hebben aan de doelstelling, de missie en de waarden van de
gemeente. We voeren een ledenadministratie en hiertoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens als NAW (naam,
adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummers), kenmerkende gegevens (geboortedatum en geslacht),
gekozen kern (huiskring) en pasfoto. Al deze gegevens stel je zelf via de website (of een formulier) aan ons
beschikbaar en kun je vervolgens ook op dezelfde wijze weer onderhouden.
Alleen voor bepaalde personen in bijzondere omstandigheden (zie verder in dit document) verzamelen we
bovendien mogelijk het Burgerservicenummer (BSN), een rekeningnummer (IBAN) en/of bijzondere
aantekeningen.
Waarom leggen we deze gegevens vast?
We gebruiken je gegevens uitsluitend met het doel om je uit te nodigen voor ledenvergaderingen, je te informeren
of persoonlijk aan te spreken, nieuwsbrieven te versturen, (groeps-)activiteiten te organiseren, onderlinge
contacten te bevorderen, of zorg te verlenen.
We mogen je gegevens verwerken, omdat we deze nodig hebben om invulling te geven aan de relatie de we met
jou hebben.
Wat gebeurt er met je gegevens?
Als lid sta je op een besloten ledenlijst die alleen toegankelijk is voor de leidinggevenden (oudsten en diakenen)
van de gemeente en de ledenadministratie. Op de afgeschermde ledensite kunnen andere leden, mits je daarvoor
toestemming hebt gegeven, wel je NAW-gegevens en je pasfoto opzoeken.
Wanneer je deelneemt aan activiteiten van de gemeente (huiskringen, cursussen, leeftijdsgroepen) kunnen er
deelnemerslijsten gemaakt worden met je NAW-gegevens. Deze lijsten zijn alleen beschikbaar voor de betreffende
bedieningsleider en de deelnemers zelf. Voor kinderen (tot circa 12 jaar) die deelnemen aan kinderprogramma’s,
kunnen de verzorgers een aantekening (laten) maken dat hun kinderen bijzondere aandacht behoeven (bijv.
vanwege allergieën).
Van de leidinggevenden (oudsten en diakenen) en de bedieningsleiders verschijnen naam, contactgegevens
(mailadres en telefoonnummer) en mogelijk een pasfoto op de ledensite, het blad met contactinformatie en het
publicatiebord in de hal van De Fontein.
Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden?
We geven je persoonsgegevens niet door aan personen of instanties buiten de gemeente. Er zijn echter externe
partijen die onder onze verantwoordelijkheid bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren (bijvoorbeeld het
beheren van onze online boekhouding of van onze websites). Met deze partijen maken we schriftelijke afspraken
over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van de gegevens. Het komt erop neer dat anderen je
gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
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Lidmaatschap van de gemeente
Je kunt jezelf op de website (of met een papieren formulier) aanmelden als lid van de gemeente. Je geeft hiermee
aan dat je bij de gemeente wilt horen, dat Jezus Christus Heer van je leven is, dat je je wilt invoegen als een
levende steen en dat je het statuut en het huishoudelijke reglement van de gemeente respecteert. Wanneer je
vervolgens door de oudsten als lid bent aangenomen, krijg je toegang tot de ledensite en de ledenvergaderingen
en heb je stemrecht in de gemeente.
Doneren aan de gemeente
De gemeente kan financieel functioneren dankzij de vrijwillige bijdragen van leden, vrienden en belangstellenden.
Wanneer je geeft bij de collecte in de samenkomsten is dit anoniem. Je kunt ook periodiek een bedrag overmaken
via de bank. In dat geval zijn je rekeningnummer (IBAN) en naam weliswaar bekend in de financiële administratie,
maar de leidinggevenden zijn niet op de hoogte van je giften en we kunnen je (vanwege de ontbrekende
contactgegevens) ook niet persoonlijk bedanken.
Wanneer je echter bijdraagt op grond van een zogenaamde schenkingsovereenkomst, verplicht ons de
belastingdienst om in de overeenkomst niet alleen je NAW-gegevens maar ook je Burgerservicenummer (BSN) vast
te leggen.
Zorg in de gemeente
We zijn geroepen naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Persoonlijke zorgen en noden kun je delen met
anderen die je nabij staan of met je kernleider of groepsleider. Je kunt ook contact opnemen met medewerkers
van het pastorale team, het diaconale team of de ouderenzorg. In geval van overeengekomen begeleiding door een
medewerker kunnen persoonlijke gegevens vastgelegd worden om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Deze
gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk en we zullen ze zonder toestemming nooit met anderen delen.
Ontvangen van nieuwsbrieven
Op de website kun je jezelf inschrijven resp. uitschrijven voor verschillende nieuwsbrieven van de gemeente. Deze
abonnementen zijn alleen zichtbaar voor de leidinggevenden en degenen die de nieuwsbrieven verzenden.
Bezoeken van onze website
Onze openbare website maakt geen gebruik van cookies die persoonsgegevens bewaren.
Voor het bezoeken van de ledensite moet je ingeschreven staan als lid of vriend en kun je een gebruikersnaam en
wachtwoord verkrijgen. Ook bij een bezoek aan de ledensite zullen we uitsluitend eventuele wijzigingen van je
persoonsgegevens of je abonnementen vastleggen.
Foto’s op onze website
Voordat we foto’s van (herkenbare) personen op onze openbare website plaatsen, vragen we de betrokkenen
vooraf om toestemming.
Camerabeveiliging
Voor de beveiliging van onze gebouwen en het vastleggen van incidenten maken we gebruik van cameratoezicht.
Dit gebeurt zichtbaar en staat vermeld bij de ingang van het gebouw. De gemaakte opnamen bekijken we alleen na
incidenten en bewaren we maximaal twee maanden, tenzij de beelden nodig zijn voor verdere afhandeling of
onderzoek.

E.G. De Lichtstad – Privacy Verklaring

Concept 0.7 van 11-2-2020

Pag. 2 van 3

Privacy
Verklaring
Video-opnames van samenkomsten
Van samenkomsten in de grote zaal van de Fontein worden video-opnames gemaakt. Deze zijn alleen door onze
leden online te bekijken, zowel live als achteraf. Dit betekent dat iedereen die op het podium staat wordt gefilmd.
Ook bezoekers op bepaalde plekken in de zaal kunnen (meestal van achteren gezien) in beeld komen.
Gebruik maken van ons wifi-netwerk
In ons gebouw De Fontein kunnen bezoekers gratis gebruik maken van ons draadloze netwerk. We bewaren alleen
de aantallen van de ingelogde apparaten voor statistische doeleinden.
Beveiliging van je persoonsgegevens
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies, onbevoegde toegang of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat je
gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we je
gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbare doeleinden.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je lidmaatschapsgegevens kun
je op de ledensite inzien of wijzigen.
Een schriftelijk verzoek tot verdere inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je sturen naar
het onderstaande contactadres. Stuur wel even een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat we je identiteit
zoals wettelijk voorgeschreven kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand,
op jouw verzoek.
Wanneer je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, meld dit dan bij de ledenadministratie.
Contactgegevens
Heb je vragen over je persoonsgegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring?
Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan
contact op met:
E.G. De Lichtstad
Ledenadministratie
Wegedoornlaan 2-B, 5646 AC Eindhoven
Mail: ledenadministratie@de-lichtstad.nl
Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kun je desgewenst een klacht indienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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