
 
 
Privacyverklaring  
van Bijbelgemeente Dabar te Oudewater 
 

 

 

Stichting Bijbelgemeenschap Dabar Oudewater, gevestigd aan de Dorpsstraat 251, 3481EJ te Harmelen 

(KVK 41187028), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Algemeen 

Voor Bijbelgemeente Dabar is de privacy van haar leden en alle mensen met wie zij in contact treedt van 

groot belang. Vanwege de roeping die zij heeft als gemeente, dat is het lichaam van Christus op grond van 

de Bijbel, zijn het respecteren van en omzien naar elkaar en het vormen van een gemeenschap zeer 

belangrijke pijlers. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. 

Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze 

gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze 

verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of 

haar persoonsgegevens heeft. 

Contactgegevens 

Hieronder vindt u de contactgevens van onze gemeente. 

 

Website 

www.bijbelgemeentedabar.nl 

Contactformulier 

www.bijbelgemeentedabar.nl/contact.html 

Bezoekadres 

Cultuurhuis Oudewater 

Kluwen 1 

3421 KW 

Postadres 

Stichting Bijbelgemeenschap Dabar 

Postbus 16 

3480 DA HARMELEN 

 

  

http://www.bijbelgemeentedabar.nl/
http://www.bijbelgemeentedabar.nl/contact.html


Rechten van de betrokkenen 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen de volgende rechten: 

 Het recht op dataportabiliteit - Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Gemeenteleden of 

andere betrokkenen kunnen de door de gemeente over hen verzamelde informatie ontvangen in 

een digitaal gangbaar of leesbaar formaat. 

 Het recht op vergetelheid - Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Het is mogelijk zich uit te 

schrijven bij de gemeente waarna de verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwijderd. 

 Recht op inzage - Dat is het recht van gemeenteleden en andere betrokkenen om de 

persoonsgegevens die wij van hen verwerken in te zien. 

 Recht op rectificatie en aanvulling - Het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te 

wijzigen. 

 Het recht op beperking van de verwerking - Dit is het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 

 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering - Oftewel: het recht 

op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de gemeente als een 

persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een 

automatisch bericht stuurt. 

 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bijbelgemeente Dabar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van de gemeente of op een 

andere manier in contact bent met onze gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Bankrekeningnummer (alleen indien onkosten gedeclareerd kunnen worden) 

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Om het gemeenteleven vorm te geven worden er activiteiten uitgevoerd waarbij persoonsgegevens 

gedeeld worden. Hieronder vind u om welke activiteiten en welke gegevens het gaat. 

 Er wordt wekelijks een (al dan niet elektronische) nieuwsbrief verstuurd naar gemeenteleden en 

andere betrokkenen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt of een relatie heeft. 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd op de grondslag van gerechtvaardigde activiteiten en 

gerechtvaardigd belang. 

 In de nieuwsbrief wordt melding gemaakt van zieke personen waarbij de naam wordt vermeld 

alleen als zij hiervoor toestemming hebben gegeven. 

 In de nieuwsbrief wordt geïnformeerd over verjaardagen waarbij de naam, adres en 

geboortedatum wordt vermeld. Gemeenteleden geven hiervoor hun toestemming. 

 Er wordt een adressenlijst van gemeenteleden gepubliceerd die toegangelijk is voor alle 

gemeenteleden. Deze adressenlijst bevat de naam, adres en telefoonnummer van gemeenteleden. 



 Tijdens een kerkdienst of bij andere activiteiten worden in gebed of anderszins namen van leden 

van de gemeente genoemd. Personen kunnen met voor en achternaam genoemd worden en er kan 

melding gemaakt worden van basale gegevens rond de ziekte. Deze informatie zal niet beschikbaar 

zijn in opnames van kerkdiensten. Dit wordt gedaan op de grondslag van gerechtvaardigde 

activiteiten en gerechtvaardigd belang dwz om te kunnen omzien naar elkaar en voorbede te doen 

bij God.  

 Er worden geluidsopnames van preken gepubliceerd. De andere onderdelen van kerkdiensten 

worden niet in deze opnames opgenomen. Bij bijzondere diensten, zoals rouw-, trouw- en 

opdraagdiensten, zal toestemming gevraagd worden van de direct betrokkenen. 

 Bij bezoek aan de website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op 

uw apparatuur (bijv. computer of telefoon) worden geplaatst. Hierbij wordt informatie bewaard 

over uw website bezoek en/of uw apparaat. Gegevens die bewaard worden zijn ip-adres en type 

apparaat/browser. De gebruiker van de website geeft hiervoor toestemming. 

 Op de website staan foto’s van bezoekers van de gemeente op een openbare pagina. Bij deze foto 

worden geen namen vermeld van personen die te zien zijn. De afgebeelde personen geven hiervoor 

hun toestemming. 

 Op de website wordt vermeld bij wie bepaalde activiteiten (zoals de huiskring) worden gehouden. 

Hierbij worden naam en datum vermeld en geen adresgegevens. Dit wordt gedaan op de grondslag 

van gerechtvaardigde activiteiten en gerechtvaardigd belang. 

 De gemeente biedt pastorale hulp aan gemeenteleden. Persoonlijke gegevens hiervan worden 

uitsluitend door de broederraad beheerd en beschermd en zijn alleen voor de broederraad 

beschikbaar. Deze worden niet per email uitgewisseld en worden vernietigd zodra ze niet langer 

relevant zijn. Dit wordt gedaan op de grondslag van gerechtvaardigde activiteiten en 

gerechtvaardigd belang dwz om zo integer en effectief mogelijk hulp de betrokken personen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Bijbelgemeente Dabar neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 

door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een leidinggevende van 

de gemeente) tussen zit. Bijbelgemeente Dabar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 Standaard tekstverwerker (zoals Microsoft Word) om gegevenslijsten te beheren. 

 Microsoft Outlook voor versturen van emails en beheer van emailadressen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De gegevens voor de registratie van een gemeentelid worden bewaard zolang deze persoon (en/of dit 

gezin) actief deelneemt aan de samenkomsten. Bij uitschrijving of royering van gemeenteleden worden 

deze gegevens worden binnen 2 maanden verwijderd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bijbelgemeente Dabar en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een (al dan niet digitaal) leesbaar formaat naar u te sturen. 



U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 

via het contactformulier op onze website. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan contact met u opgenomen worden 

om het verzoek te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Bijbelgemeente Dabar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Bijbelgemeente Dabar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op via het contactformulier op onze website. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

