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Korte samenvatting aandachtspunten AVG
In de Privacyverklaring van de PgH, vindbaar op www.pknhilversum.nl / www.protestantshilversum.nl , is in dertien
pagina’s omschreven hoe we ons als kerk houden aan de nieuwe privacy-wetgeving. Hieronder een aantal handvatten voor leden en bestuurders die met persoonsgegevens in aanraking komen.

Tijdens diensten en andere bijeenkomsten
Noem niet meer dan namen (dus geen adressen of andere persoonsgegevens) tijdens afkondigingen of voorbeden
zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van alle betrokken personen.
Let in het bijzonder op bij afkondigingen over huwelijksvoornemens, geboorten en overlijden.
Wanneer er foto’s worden gemaakt tijdens een dienst of bijeenkomst dienen alle personen die herkenbaar in beeld
zijn vooraf toestemming te geven voordat deze gepubliceerd mogen worden, ook op social media van bezoekers of
leden. Met name tijdens belijdenis- en doopdiensten. Bij rouwdiensten, trouwdiensten, concerten e.d. is die
voorafgaande toestemming eveneens verplicht, maar zullen de beelden over het algemeen niet via de kerk verspreid
worden en ligt de verantwoordelijkheid bij degene die beelden verspreidt.

Digitale communicatie
Stuur e-mails gericht aan meerdere mensen die elkaar niet kennen altijd via de BCC functie. Let ook op bij het
doorsturen van een mail waarin de vorige verzender dit niet gedaan heeft, de mailadressen staan dan soms volledig
uitgeschreven in de tekst.
Geef nooit zonder toestemming van de betrokkene telefoonnummers of e-mailadressen door (ook niet aan leden!)
tenzij deze gegevens met toestemming publiek zijn gemaakt (zoals contactgegevens op een openbare website). Let
op: contactgegevens op de app Chrch zijn alleen bedoeld om daar onderling te delen. Geef deze dus niet aan
anderen door zonder voorafgaande toestemming.
Noem niet meer dan namen (dus geen adressen of andere persoonsgegevens) in nieuwsbrieven of
informatieberichten zonder hier vooraf toestemming gekregen te hebben van alle betrokken personen. Let in het
bijzonder op bij informatie over huwelijksvoornemens, geboorten en overlijden.

Gegevens op eigen pc
Wanneer je contactgegevens van (voormalig) leden op je eigen pc opslaat, beveilig deze gegevens dan altijd met een
wachtwoord, kijk kritisch of het zinvol is deze gegevens zelf te bewaren en ga zorgvuldig met deze gegevens om. Na
de beëindiging van jouw taak binnen de gemeente moeten alle aanwezige gegevens van de pc verwijderd worden.

Toestemming vragen
Het is aan te raden om verkregen toestemming tot het verspreiden van meer gegevens altijd schriftelijk vast te
leggen en dit te documenteren bij de coördinator AVG. In onze wijkgemeente is dat Miranda Hoff,
communicatie@grotekerkhilversum.nl

Audio- en/of video-opnamen
Wanneer er audio- of video-opnamen worden gemaakt dient dit zichtbaar aangekondigd te worden. Ook wanneer er
geen opname wordt gemaakt maar wel een live-uitzending is te volgen. Het is aan te raden om in het geval van
video-opnamen aan te geven welke plaatsen in de kerk buiten beeld blijven.

