De tien woorden / geboden van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
1.

De HERE God gaat zorgvuldig met ons om – wij dus ook met elkaar

•

2.

Persoonsgegevens blijven veilig bij God – wij stellen ze dus niet zomaar
aan derden ter beschikking

•

3.

God gebruikt zijn kennis alleen tot ons heil – de kerk gebruikt haar kennis
alleen voor gerechtvaardigd belang

•

4.

God gunt ons rust in de persoonlijke levenssfeer – wij beschermen de
persoonlijke levenssfeer

•
•

5.

Het meeleven met ouderen/kwetsbaren houden we in ere – maar
geboortedata/kwalen/adressen mogen daarom nog niet op straat liggen
door ons

•

6.

Het leven van de ander is kostbaar – bedreig dat niet door
onzorgvuldigheid

•

Relaties onderhouden we zorgvuldig – stel die niet bloot aan vreemde
ogen

•

7.

•

•

Gegevens mogen gebruikt worden voor het gerechtvaardigd belang van de kerk en de mensen
waarover de gegevens gaan. Gerechtvaardigd belang omvat die zaken die het functioneren van de
gemeente dienen. Wij gaan daar zorgvuldig mee om.
Persoonsgegevens zijn eigendom van betrokkene en wij gaan daar vertrouwelijk mee om. We zijn
ons bewust waarvoor we ze gebruiken en zijn vooral voorzichtig met gevoelige gegevens zoals
gegevens over iemands gezondheid of financiële situatie. We delen persoonsgegevens niet zomaar
met derden en zeker niet met partijen buiten de PGA. We vragen ons altijd af waarom een ander de
gegevens nodig heeft en verstrekken niet meer dan noodzakelijk.
We gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

We beperken ons in communicatie tot het verspreiden van die gegevens waar we uitdrukkelijk
toestemming voor hebben. Denk aan verhuisberichten en berichten over persoonlijke
omstandigheden.
We publiceren geen foto’s waarop mensen herkenbaar staan zonder uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene of ouders/verzorgers van kinderen onder 16 jaar.
We sturen informatiebulletins (mailings / zondagsbrieven / Kwintet) alleen aan leden van de PGA of
wijkgemeente. We letten in het bijzonder op met informatie over verjaardagen, adressen, overlijden,
bloemengroeten en zieken.
Verwijder / vernietig documenten en gegevens (email) als ze niet meer nodig zijn. Denk bijvoorbeeld
aan lijstjes voor tijdelijk gebruik, zoals een ‘presentielijst’ van het seniorenreisje.
Ook bij beëindiging van ambtstermijnen moeten ambtsdragers hun documenten vernietigen of
inleveren.
We actualiseren onze administraties zo goed mogelijk. Houden noties over contacten zoveel mogelijk
persoonlijk in beheer en delen die hooguit binnen de discipline waarin we werken (pastoraat,
diaconaat of geldwerving) maar niet tussen de disciplines als dat niet strikt noodzakelijk / functioneel
is.
We schermen digitale informatie zou goed mogelijk af met wachtwoorden die alleen bij verzender en
geautoriseerde ontvanger bekend zijn.
Vraag bij publicatie van persoonsgegevens (en foto's) nadrukkelijk om toestemming van de
betrokkenen (liefst op schrift).

8.

Privé-gegevens zijn van de ander – maak ze alleen openbaar met
instemming van de ander

•

9.

Onjuistheden zijn niet nodig – maak uw kerk erop attent als uw gegevens
niet kloppen

•

Leden van de kerk hebben recht op inzage in de gegevens die wij van hen hebben vastgelegd. Zij
hebben het recht deze aan te laten passen of volledig te laten verwijderen. Ook als organisatie
hebben we belang bij actuele gegevens om beter te kunnen werken en teleurstellingen te voorkomen.

•

Vermeld ziekenhuis opname maar niet de kwaal. Voor het sturen van een kaartje moet het adres
makkelijk te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld via een contactpersoon of ouderling.

10. Je mag tevreden zijn met wat je hebt – maak onderscheid tussen
nieuwsgierigheid en medeleven
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