Gereformeerde Kerk
Rotterdam-Noord/Oost

Wijziging van Privacyreglement
Wegens de ingebruikname van de Ichthus-app wordt het Privacyreglement op enkele
onderdelen gewijzigd. Daarmee sluit het reglement weer goed aan bij de voorwaarden die
men accepteert bij gebruik van de Ichthus-app.
Bij deze wijziging van het Privacyreglement kunnen tegelijk enkele vereenvoudigingen
worden doorgevoerd, die vanuit de praktijk wenselijk zijn en die ook passen bij de manier
waarop we nu in de maatschappij omgaan met gegevens.
Het gewijzigde reglement (ingaande 20 maart 2021) is op de website van de kerk
gepubliceerd. Leden van de gemeente kunnen binnen 6 weken na de eerste bekendmaking
van het gewijzigd vastgestelde reglement bezwaar indienen bij de kerkenraad.
De wijzigingen toegelicht:












Het is niet langer nodig om toestemming te geven voor het gebruik van voornamen, voor het
gebruik van telefoonnummers en e-mailadressen; die gegevens mogen binnen de gemeente
vrij gebruikt worden. De gegevens worden verzameld op grond van de opgave van de
betrokkene, en ook door feitelijk gebruik van telefoonnummers, e-mailadressen en
rekeningnummers.
Het kerkblad en de berichten bij bijzondere gebeurtenissen worden verspreid via de Ichthusapp en per e-mail, naar alle e-mailadressen uit de ledenlijst; er worden niet langer
afzonderlijke verzendlijsten bijgehouden voor verzending van het kerkblad resp. voor
verzending van berichten bij bijzondere gebeurtenissen.
NB: op verzoek kunnen telefoonnummers en/of e-mailadressen worden gewist in de
ledenlijsten in de Ichthus-app en in de gids, en daarmee ook in alle verzendlijsten.
Omdat de contactgegevens in de ledenlijst bedoeld zijn voor onderling contact tussen
gemeenteleden wordt geadviseerd om van dat 'wissen' alleen gebruik te maken als dat
nodig is ter bescherming van persoonlijke veiligheid.
De kerk blijft een uitdrukkelijke toestemming vragen voor het vastleggen en gebruiken van
gegevens via het gegevensformulier, maar die toestemming betreft alleen de z.g. kerkelijke
gegevens (over doop, geloofsbelijdenis, huwelijksbevestiging, voorafgaand lidmaatschap).
Deze kerkelijke gegevens worden, evenals de M/V-informatie, vanaf nu niet meer getoond in
de gids-ledenlijst; daarmee blijft de gids-ledenlijst gelijk aan de ledenlijst in de Ichthus-app.
In de toestemming voor het gebruik van de Ichthus-app zit een complete regeling voor het
gebruik van (pas)foto's; de kerk bewaart verder geen foto's van leden, en de regelingen in
het Privacyreglement over foto's kunnen daarom vervallen.
Voor meer duidelijkheid wordt in het reglement opgenomen, dat de kerkenraad de
verantwoordelijke is voor doel en middelen van de gegevensverwerking, en dat het kerkelijk
bureau en de penningmeester de gegevens beheren.
De bepaling over de vermelding van namen van leden wordt beperkt tot de vermelding van
die namen in kerkdiensten, omdat die openbaar toegankelijk zijn en/of via internet gevolgd
kunnen worden; de bepaling wordt uitgebreid met de vermelding bij aanvaarding of
beëindiging van een kerkelijke functie.
Op verzoek van de kerkenraad,
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