AVG, de Privacywet
Nieuwe privacywet; de AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming),
van kracht. Als kerkelijke organisatie zijn wij aan strenge eisen gebonden om uw en jouw privacy te
waarborgen.
Waarom deze toelichting?
Deze toelichting is bedoeld om een korte, overzichtelijke uitleg te geven. Ook verwijzen wij in
dit document naar alle beschikbare informatie op onze website en andere bronnen.
Wat is de huidige situatie?
Als lid van de pg Monster heeft de kerk persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens zijn ons
bekend omdat u, ofwel –bij jongeren- uw ouders, deze bij uw lidmaatschap zelf heeft
aangeleverd.
Te denken valt aan uw volledige naam, adres, geboortedatum, datum van uw huwelijk, en/of
u dooplid of belijdend lid bent.
Wat verandert er met de AVG?
De pg Monster moet aangeven dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw of jouw
persoonlijke gegevens. Welke gegevens zijn bekend, voor welk doel gebruikt de kerk deze
gegevens, wie heeft er toegang tot die informatie, waarom heeft die persoon toegang, hoe
lang wordt deze informatie bewaard en waar wordt dat bewaard. Tevens wordt aangegeven
dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden. Deze beschrijvingen zijn
opgenomen in de privacyverklaring van de pg Monster.
Wat betekent de AVG voor mij?
De pg Monster beheert en verwerkt uw persoonlijke gegevens in het kader van onze relatie met u als
kerk.
Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende manieren zichtbaar zijn voor anderen. Denk aan
de ledenlijst, gemeentegids, het Contact of foto’s van activiteiten die op onze website worden
geplaatst.
U heeft het recht te vragen welke informatie pg Monster van u heeft, daarnaast heeft u het recht uw
persoonlijke gegevens, of onderdelen daarvan, te laten wissen. U kunt dat aangeven middels een
bericht aan de coördinator gegevensbescherming.
Welke informatie hebben wij voor u?
Hieronder treft u een opsomming aan van de belangrijkste informatie die u kunt raadplegen
om meer te weten te komen over de AVG.
Privacyverklaring
Privacybeleid website
Coördinator gegevensbescherming

De kerkenraad heeft een coördinator gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen of opmerkingen
over de AVG kunt u contact opnemen met:
Piet-Jan van der Pols coordinatorgegevensbescherming@pgmonster.nl
Hulp nodig
Heeft u behoefte aan meer informatie, dan vernemen wij dit graag van u.

