PRIVACYBELEID
Het past ons als christenen om zorgvuldig met de privacy van onze naasten om te gaan. 'Zoals u
wilt dat de mensen met u doen, doet u zo met hen', leert de Here Jezus ons.
Daarom zijn we open over wie we zijn en wat we doen. Op dit moment is de kerkenraad van
'Oase' bezig in kaart te brengen welke gegevens van wie worden bewaard, waarom en op welke
manier. Degenen die dit betreft worden daarover geïnformeerd. We willen ons ook hierin aan de
wet houden.
We zijn een geloofsgemeenschap en dat betekent dat we met elkaar meeleven. Dat komt onder
andere tot uiting in onze gebeden voor elkaar en in onze kerkdiensten. We willen daarin niet
krampachtig zijn- zorgvuldigheid en spontaniteit sluiten elkaar niet uit. Overige mededelingen die
aan de privacy van mensen raken worden buiten de uitzending van onze kerkdiensten gehouden.
Informatie bewaren (i.v.m. Privacywetgeving)
Van wie
Belijdende leden

Wat
Contactgegevens.
Geboorte-,doop,
belijdenis-,
(trouw-),
overlijdensdata

Waarom
Om goede
pastorale zorg te
kunnen verlenen.
Historie
gemeente

doopleden

Contactgegevens. Idem.
Geboorte- en
doop- ( ev.
Trouw- en
overlijden)data.
Gastleden
Idem.
Idem.
Anderen die zich Idem.
Idem.
aanmeldden
Oecumenische
Contactgegevens Voor het
contacten
onderhouden
van de
noodzakelijke
contacten
Gastpredikanten

Idem.

Contactpersonen Idem.
kerkverband

Hoe
Ledenlijst
(fysiek en
digitaal) en
digitaal
pastoraal
archief
Idem.

Waar
Predikant,
ouderlingen, diaken,
kerkenraadsarchief.
Ledenlijst: leden

Idem.
Idem.

Idem.
Idem.

Fysiek
en/of
digitaal

Afhankelijk van de
reikwijdte van het
onderwerp in het
Jaarboekje in archief
kerkenraad of betr.
commissie
preekvoorziener

Regelen
Idem.
preekvoorziening
Contacten
Idem.
binnen het
kerkverband

Vertrouwensper- Idem.
sonen

Noodzakelijk
contact

Idem.

Predikant en
contactpersonen
gemeente

Voor contact
met niet-leden

Op de
website, in
folder en in
jaarboekje

Idem.

Idem.

Predikant, leden
kerkenraad en
commissies; actieve
leden
Vertrouwenspersonen
en deputaten inzake
misbruik
openbaar

Leden, gastleden
en wie zich
aanmeldt
(Gast)leden en
oec. contacten
Leden,
gastleden,
belangstellenden

Idem. en
boekhoudgegevens
Contactgegevens
Idem.

Financiële
administratie
Verspreiding
kerkblad
Verspreiding
mededelingen

Fysiek
en/of
digitaal
Idem.

Boekhouder

Idem

Redactie
mededelingenblad

Redacteur kerkblad

