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Almelo, 6 mei 2019
Uw brief: -Bijlage: ”Aandachtpunten” bijgevoegd
Onderwerp: invoering nieuwe privacyregels

Geachte dames en heren,
Bij deze brief informeren wij u ter uitvoering van het besluit van de Algemene Kerkenraad
van 7 februari j.l. over de onlangs gereedgekomen “Privacyverklaring PGA”, de bekendmaking hiervan
op onze website en de gevolgen voor de kerkelijke organisatie.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vorig jaar mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG
bevat nieuwe privacyregels die gelden voor het gehele gebied van de EU. De nieuwe regels zijn in de
plaats gekomen van de dan toe in Nederland geldende wetgeving.
Met de AVG is de regelgeving voor de privacy strenger geworden.
Er worden strikte eisen gesteld aan het verzamelen en bijhouden van persoonsgegevens, zoals de zorg
voor een goede beveiliging. Nieuw is dat personen (in ons geval de leden van de kerk) meer rechten
hebben gekregen voor de controle op hun gegevens.
Privacyverklaring
Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zoals de kerk, moet dit reglementeren in een privacystatement of -verklaring. Dat is een belangrijk middel voor de AK, de wijkkerkraden en de colleges van
kerkrentmeesters en -diakenen om na te gaan welke gegevens op welke manier verwerkt worden en wat
daarvoor de wettelijke en kerkordelijke grondslagen zijn. Zo ontstaat een integraal overzicht van alles wat
nodig is voor de bescherming van de privacy en welke acties daarvoor nodig zijn. De privacyverklaring
wordt op onze website gepubliceerd, zodat belanghebbenden weten hoe de kerkgemeente omgaat met hun
persoonsgegevens.
Voor de PGA is in de afgelopen periode invulling gegeven aan de nieuwe privacywetgeving.
Dit heeft geresulteerd in de “Privacyverklaring PGA” die op 7 februari j.l. door de Algemene
Kerkenraad is vastgesteld. De verklaring wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de PGA:
http://www.pga-almelo.nl/privacyverklaring.
Aanvullende documenten
Naast de Privacyverklaring is nog een tweetal documenten vastgesteld, te weten:
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“De tien woorden / geboden van de AVG” waarin op enigszins ludieke wijze, in 10 kernpunten de in
acht te nemen zorgvuldigheidseisen voor het respecteren van de privacy worden beschreven.
Dit document is al gepubliceerd in het afgelopen kerstnummer van Kwintet.
- De “Do’s en Don’ts. Dit is een hulpmiddel voor de toepassing van de AVG. Kort gezegd: wat past
wel en wat past niet in het omgaan met privacyregels. Maandelijks wordt een punt uit de do’s en
don’ts onder de titel ”AVG Mag wel, mag niet” uitgelicht in Kwintet.
Beide documenten zullen eveneens binnenkort verschijnen op de hiervoor genoemde website.
-

Coördinator gegevensbescherming/ informatieverstrekking
De nieuwe wetgeving vereist het aanstellen van een Coördinator gegevensbescherming. Diens taak
bestaat uit de zorg voor coördinatie en waarborging van de regels in de Privacyverklaring en de AVG.
Tot coördinator gegevensbescherming van onze PGA is dhr. Marco Haakmeester aangewezen.
Hij zal na een inwerkperiode desgewenst informatie verstrekken/vragen beantwoorden over de
privacyverklaring e.d. en verder zal hij invulling geven aan de taken die met de rol samenhangen. Deels
moeten die nog worden “ontdekt”
Verzoek
De PGA heeft al sinds jaar en dag te maken heeft met privacyregels. De nieuwe wetgeving stelt tal van
nieuwe en -aanvullende eisen. De uitvoering daarvan vergt de nodige aandacht, in het bijzonder van de
wijkkerkenraden maar ook van andere geledingen binnen de kerkelijke organisatie.
In de BIJLAGE bij deze brief hebben wij de aandachtpunten genoemd waarvan de uitvoering specifiek
voor AK en wijkkerkenraden van belang is.
Wij vragen hiervoor de bijzondere aandacht van AK en wijkkerkenraden.
Verder vragen wij u deze brief met bijlage ook te verstrekken aan de onder u ressorterende commissies,
werkgroepen enz. voor zover deze met persoonsgegevens werken. U kunt daarvoor gebruik maken van
de digitale versies, zoals die aan u zijn gemaild.
Bovendien worden en kunt u vinden op de website.
Slot
Wanneer zo veel mogelijk volgens het gedane verzoek wordt gehandeld, kunnen we concluderen dat de
PGA op goede wijze rekening houdt en handelt volgens de thans van toepassing zijnde privacyregels. De
Algemene Kerkenraad zal jaarlijks – ook een van de nieuwe privacyregels - het privacybeleid evalueren.
We wensen u veel succes bij de invoering en het hanteren van de nieuwe privacyregels en bedanken u bij
voorbaat voor uw medewerking.
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