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1. Deze Privacyregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, hierna te noemen “De gemeente”, beschouwt de
bescherming van persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid en is hierop altijd
aanspreekbaar door al haar relaties.
 De gemeente verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is
voor het verwezenlijken van haar statutaire doelstelling. De gemeente verstrekt persoonsgegevens
uitsluitend wanneer dit door de wet is vereist.
 De gemeente handelt in volledige overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).
2. De broederraad van de gemeente heeft deze regeling op 11 oktober 2007 vastgesteld om de hiervoor
genoemde uitgangspunten naar behoren in praktijk te brengen.
3. De broederraad heeft de secretaris intern belast met de uitvoering van deze regeling. De voorzitter is
eindverantwoordelijk.
4. De gemeente registreert alleen persoonlijke gegevens die door of met toestemming van betrokkenen zijn
verstrekt (aanmeldingen als lid, giften e.d.) en gegevens die afkomstig zijn uit openbare adressengidsen
en adressenbestanden.
5. Het adressenbestand van de gemeente is op grond van artikel 4 van het Vrijstellingsbesluit niet
geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
6. In overeenstemming met het Inzage- en Correctierecht in de WBP heeft een ieder die in de administratie
van de gemeente geregistreerd staat, het recht van inzage in de eigen vastgelegde persoonsgegevens.
Op verzoek worden deze eigen gegevens op schrift gesteld en aan de betrokkene toegezonden. De
betrokkene heeft het recht deze gegevens te laten corrigeren.
7. Op grond van het Recht van Verzet worden persoonsgegevens op verzoek van betrokkenen definitief
gewist uit de administratie met inachtneming van de hierbij van toepassing zijnde wettelijke voorschriften
en accountantsvoorschriften.
8. De gemeente kan haar adressenbestand aanwenden om haar relaties te informeren over haar
activiteiten en om fondsen te werven. Relaties die dit niet wensen, kunnen hun bezwaren kenbaar
maken. De gemeente zal deze bezwaren vastleggen in haar administratie.
9. Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal de gemeente persoonsgegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij wettelijk vereist.
10. Alle werkers van de gemeente worden geacht deze regeling te kennen en uit te voeren. Klachten over
de uitvoering kunnen worden ingediend per telefoon, brief, fax of e-mail en zullen worden afgehandeld
door de broederraad. Deze onderzoekt de klacht, en informeert de klager binnen twee maanden na de
datum van ontvangst van de klacht schriftelijk over de afwikkeling.
11. Deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar voor een ieder die in de administratie van de gemeente
geregistreerd staat.
12. Deze Privacyregeling is gebaseerd op de modelregeling van de Evangelische Alliantie en is in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13. Deze Privacyregeling kan, met inachtneming van de betreffende wettelijke voorschriften, alleen door de
broederraad worden gewijzigd.
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