
PRIVACYVERKLARING GKV-RODEN, DE OPEN HOF

Privacyverklaring 
GKV Roden verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die bij een natuurlijk persoon horen of zijn
te herleiden tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, adresgegevens, geboortedatum, et cetera. Een 
geloofsovertuiging of medische informatie over ziekte zijn bijzondere persoonsgegevens.
De persoonsgegevens waarover wij als GKV Roden de beschikking krijgen worden zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website (www.gkv-roden.nl) en online-diensten van onze 
kerk zoals die aangeboden worden via www.kerklid.nl . Bij het gebruiken van deze websites gaat u akkoord
met de privacyverklaring en geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens die hier achter 
laat.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden 
gebruikt. Ook zullen wij aangeven welke rechten u heeft.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u 
vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven of ander sinds vindt dat wij onzorgvuldig met uw 
persoonsgegevens om gaan. 

Welke gegevens gebruikt de GKV-Roden?
Door gebruik van onze website, invullen van het contactformulier en/of uw lidmaatschap van onze kerk 
laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen in geval van lidmaatschap persoonsgegevens zoals 
uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en e-mailadres. Als u uw e-mail aan ons
heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen kunt u zich 
afmelden. In e-mailberichten die wij verzenden vermelden wij een afmeldmogelijkheid.
Wij gebruiken en bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze kerk. Na het beëindigen van uw 
lidmaatschap bewaren wij uw gegevens nog , alvorens deze naar een archief gaan. dit archief is slechts voor
enkele gemeenteleden toegankelijk en wordt alleen op verzoek vanuit kerkenraad of kern commissie 
geraadpleegd.

Voor welk doel worden uw gegevens gebruikt?
Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van een ledenadministratie en financiële administratie. Ook
gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van informatie, zoals het kerkblad. De informatie is voor 
leden, via een beveiligde site toegankelijk. Geboorte datum wordt voor de verjaardagskalender gebruikt die
wordt getoond op de beamer in de kerk. Ook voor het aandragen van ambtsdragers en over 
verantwoordelijken voor activiteiten die vanuit de kerk worden georganiseerd, worden persoonsgegevens 
vastgelegd.

 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen 
verlies of onrechtmatige verwerking. Wij maken gebruik van een afgeschermde ledenpagina. De toegang 
tot persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden uitsluiten gedeeld met leden van GKV-Roden. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld 
opgenomen in de gemeente gids. Uw gegevens worden niet gepubliceerd en ook niet aan derden verstrekt. 
Uitzonderingen hierop zijn de gegevens die om organisatorische redenen aan een predikant van buiten onze
gemeente moeten worden verstrekt, om liturgie o.i.d. af te stemmen. Ook contact gegevens van 
gemeenteleden die in een aanvaarde rol hiervoor toestemming hebben gegeven.

Links naar andere websites
Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die via links op onze website zijn verbonden.
 



Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen 
om onjuiste gegevens te wijzigen of verwijderen. U heeft ook het recht om bij ons bezwaar te maken tegen 
de verwerking van persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Video opname van diensten.
Tijdens de diensten worden video opnames gemaakt. Deze opnames worden via de website beschikbaar 
gesteld om diensten terug te kijken. Wanneer u niet in beeld wilt komen, vraag dan voor de dienst aan de 
koster op welke plaats u het beste kunt gaan zitten. 
 

Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of 
rechtspraak.
 

Contactgegevens
  
Groene Zoom 1, Roden
Postbus 3 9301 AA Roden
050-5010203
info@gkv-roden.nl
kerkelijkbureau@gkv-roden.nl
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