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Doelstelling	  
1Doel	  van	  het	  privacybeleid	  is	  het	  beschrijven	  van	  kaders	  voor	  het	  verantwoord	  omgaan	  met	  
persoonsgegevens	  en	  het	  waarborgen	  van	  de	  privacyrechten	  van	  personen	  waarvan	  de	  
Stichting	  Laurentiuskerk	  Kimswerd	  (SLK)	  persoonsgegevens	  verwerkt.	  
1.b	  Verantwoordelijkheid	  
Het	  bestuur	  van	  de	  SLK	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerkingen	  die	  door	  of	  namens	  
Stichting	  worden	  uitgevoerd.	  
1.c	  Verwerkingen	  (Artikel	  4,	  AVG)	  
De	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  is	  elke	  handeling	  of	  elk	  geheel	  van	  handelingen	  met	  
persoonsgegevens,	  al	  dan	  niet	  uitgevoerd	  via	  geautomatiseerde	  processen.	  In	  de	  AVG	  valt	  
onder	  een	  verwerking:	  
•	  Verzamelen,	  vastleggen	  en	  ordenen	  
•	  Bewaren,	  bijwerken	  en	  wijzigen	  
•	  Opvragen,	  raadplegen,	  gebruiken	  
•	  Verstrekken	  door	  middel	  van	  doorzending	  
•	  Verspreiding	  of	  enige	  andere	  vorm	  van	  ter	  beschikkingstellen	  
•	  Samenbrengen,	  met	  elkaar	  in	  verband	  brengen	  
•	  Afschermen,	  uitwissen	  of	  vernietigen	  van	  gegevens	  
Uit	  deze	  opsomming	  blijkt	  dat	  alles	  wat	  je	  met	  een	  persoonsgegeven	  doet	  een	  verwerking	  is.	  
De	  Stichting	  heeft	  een	  Overzicht	  van	  verwerkingsactiviteiten	  opgesteld	  dat	  op	  aanvraag	  
beschikbaar	  is.	  
	  
Uitgangspunten:	  
•	  De	  Stichting	  verwerkt	  alleen	  de	  persoonsgegevens	  die	  noodzakelijk	  zijn	  om	  betrokkenen	  
toegang	  te	  kunnen	  geven	  tot	  de	  website	  en	  voor	  de	  financiële	  en	  ledenadministratie	  van	  
Stichting.	  
•	  Persoonsgegevens	  worden	  in	  overeenstemming	  met	  wet	  en	  regelgeving	  en	  op	  een	  
behoorlijke	  en	  zorgvuldige	  wijze	  verwerkt.	  
•	  Persoonsgegevens	  worden	  niet	  langer	  bewaard	  dan	  nodig	  is.	  Het	  bewaren	  van	  
persoonsgegevens	  kan	  nodig	  zijn	  om	  wettelijke	  verplichtingen	  te	  kunnen	  naleven.	  
•	  De	  Stichting	  gaat	  zorgvuldig	  om	  met	  persoonsgegevens	  en	  behandelt	  deze	  vertrouwelijk.	  
Zo	  worden	  persoonsgegevens	  van	  leden	  alleen	  verwerkt	  door	  personen	  die	  direct	  betrokken	  
zijn	  bij	  de	  financiële	  en	  de	  ledenadministratie	  en	  bij	  de	  verzendlijsten	  voor	  communicatie	  en	  
(nieuws)brieven	  per	  mail	  en	  post.	  
•	  In	  het	  geval	  van	  samenwerking	  met	  externe	  partijen,	  waarbij	  sprake	  is	  van	  verwerking	  van	  
persoonsgegevens,	  maakt	  de	  Stichting	  vooraf	  schriftelijk	  vastgelegde	  afspraken	  over	  de	  
eisen	  waar	  gegevensuitwisseling	  aan	  moet	  voldoen.	  Deze	  afspraken	  voldoen	  aan	  de	  wet.	  De	  
Stichting	  controleert	  deze	  afspraken	  jaarlijks.	  
•	  Wanneer	  er	  ondanks	  de	  door	  ons	  getroffen	  beveiligingsmaatregelen	  onverhoopt	  een	  
inbreuk	  op	  onze	  beveiliging	  plaatsvindt,	  en	  die	  inbreuk	  leidt	  tot	  (de	  kans	  op)	  aanzienlijk	  
ernstige	  nadelige	  gevolgen	  voor	  de	  bescherming	  van	  persoonsgegevens,	  wordt	  de	  Autoriteit	  
Persoonsgegevens	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  
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Verzoeken	  om	  informatie	  betreffende	  persoonsgegevens:	  
Personen	  die	  informatie,	  wijziging	  of	  bezwaar	  hebben	  over	  de	  verwerking	  van	  hun	  
persoonsgegevens	  kunnen	  contact	  opnemen	  met	  de	  Stichting	  via	  het	  secretariaat	  voor:	  
a)	  Meer	  informatie	  over	  de	  wijze	  waarop	  de	  Stichting	  persoonsgegevens	  verwerkt;	  
b)	  Vragen	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  privacy	  policy;	  
c)	  Inzage	  in	  de	  persoonsgegevens	  die	  SLK	  met	  betrekking	  tot	  de	  aanvrager	  verwerkt;	  
d)	  Bezwaar	  tegen	  het	  gebruik	  van	  persoonsgegevens	  van	  de	  aanvrager	  door	  SLK.	  
e)	  Wijzigingen	  in	  de	  gegevens	  kunnen	  de	  leden	  schriftelijk	  of	  per	  mail	  doorgeven	  aan	  
het	  secretariaat	  van	  de	  Stichting.	  
2.b	  Melding	  aan	  de	  leden	  
Leden	  worden	  van	  een	  eventuele	  inbreuk	  op	  onze	  beveiliging	  op	  de	  hoogte	  gesteld,	  indien	  
de	  inbreuk	  waarschijnlijk	  ongunstige	  gevolgen	  heeft	  voor	  persoonlijke	  levenssfeer	  van	  de	  
betrokken	  leden.	  
	  
Gebruik	  van	  de	  website:	  
Bij	  gebruik	  van	  de	  website	  van	  de	  Stichting	  worden	  geen	  persoonsgegevens	  vastgelegd.	  	  
Er	  worden	  geen	  cookies	  gebruikt	  of	  vastgelegd	  bij	  het	  bezoek	  aan	  de	  website.	  
De	  website	  bevat	  geen	  tracing	  of	  tracking	  cookies	  of	  andere	  cookies	  waarvoor	  
toestemming	  aan	  de	  gebruiker	  moet	  worden	  gevraagd.	  
	  
Verwerking	  financiële	  gegevens:	  
De	  financiële	  gegevens	  van	  de	  aan	  de	  Stichting	  bekende	  personen	  (Vrienden)	  worden	  niet	  
met	  derden	  gedeeld.	  
	  


