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DISCLAIMER PRIVACYBELEID PROTESTANTSE KERK ZUNDERT 
 

 

Algemeen 

 

De website van de Protestantse Kerk Zundert (PKZ) is met de grootst mogelijke zorg 

in eigen beheer gemaakt. De PKZ streeft ernaar om deze website geregeld te 

actualiseren, waarbij de PKZ zich het recht voorbehoudt de inhoud aan te passen 

zonder daarover mededelingen te doen.  

 

Het intellectueel eigendomsrecht van de informatie op onze website ligt bij de PKZ. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan (presentaties, nieuwsbrief, etc) is 

niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de PKZ. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites van derden kan de PKZ 

nooit aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

De tekst van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.  

 

De Wet op de Privacy 

 

Sinds mei 2018 geldt in de gehele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.  

De AVG is primair bedoeld voor alle ondernemingen en organisaties waar 

persoonsgegevens worden verwerkt.  

Voor onder meer religieuze organisaties is een versoepeld beleid van toepassing.  

 

De PKZ onderhoudt een ledenadministratie, waarin persoonsgegevens van huidige 

en voormalige gemeenteleden zijn opgenomen. Deze informatie wordt bijvoorbeeld 

gebruikt voor actie Kerkbalans, pastoraal bezoek en organiseren activiteiten.  

 

Een gemeentelid kan zich uitsluitend schriftelijk formeel uitschrijven.  

Binnen het AVG is het vergeetrecht van toepassing. Bij uitschrijving uit de 

ledenadministratie worden persoonsgegevens vernietigd met inachtneming van de 

geldende wettelijke bewaartermijn. 
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Persoonlijke gegevens van de leden van de PKZ zijn beveiligd ondergebracht in de 

Landelijke Registratie van de PKN-leden, het LRP. Toegang tot deze informatie is 

onder strikte geheimhouding uitsluitend voor intern gebruik, en is beperkt tot de 

predikant en leden van de kerkenraad. 

 

Onder de AVG valt ook de wekelijkse nieuwsbrief, het kerkblad, afkondigingen en 

voorbeden alsmede opnames van alle kerkdiensten (erediensten, rouw- en 

trouwdiensten). 

 

Het noemen van gemeenteleden tijdens de eredienst bij voorbeden en de wekelijkse 

bloemenattentie is onderdeel van het gemeente-zijn en wordt door de PKZ 

beschouwd als een gerechtvaardigde activiteit van de kerk.   

Essentieel onderdeel van de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar en zo een 

gemeenschap vormen. Met respect voor de privacy gaat de PKZ ervan uit dat leden 

toestemmen met het delen van lief en leed, en het gebruik van persoonsgegevens 

voor het organiseren van activiteiten binnen de kerkelijke gemeente.  

 

De kerkenraad van PKZ gaat bij de AVG uit van het principe “akkoord, tenzij”. 

Persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor aangegeven. 

 

Als leden hiertegen toch bezwaar hebben, kunnen zij dit schriftelijk aangeven bij de 

kerkenraad. 
 

Video opnamen en fotograferen 

De erediensten worden zowel uitgezonden via www.kerkomroep.nl als opgenomen 

op video, en kunnen worden teruggekeken of -geluisterd via de website van PKZ 

www.pk-zundert.nl. 

Bij bijzondere erediensten zoals Startzondag kunnen foto’s worden gemaakt door de 

‘huisfotograaf’ die op de openbare website of in het kerkblad van de PKZ worden 

gepubliceerd.  

 

In het kader van de AVG worden bij de video opnamen uitsluitend de voorganger en 

dienstdoende ambtsdragers gefilmd, zodat kerkgangers in principe niet in beeld 

komen.  

 

De videodiensten worden na drie maanden van de website verwijderd. 
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Uitvaart- en trouwdiensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 

Indien de betrokkenen hiervan video opnamen willen (laten) maken dient hierover 

vooraf schriftelijk overeenstemming te zijn met de kerkenraad. 

 

Verslagen en correspondentie kerkenraad 

Alle stukken gerelateerd aan de kerkelijke overleggen worden vertrouwelijk en 

beveiligd digitaal opgeslagen.  

Toegang tot deze documentatie is beperkt tot de leden van de kerkenraad. 

 

 
 

Tot slot  

 

De kerkenraad respecteert de AVG en probeert hiernaar naar eer en geweten te 

handelen. 

 

Zijn er vragen of wilt u op voorhand bezwaar maken tegen het gebruik van uw 

gegevens,  dan kunt u persoonlijk contact opnemen met een lid van de kerkenraad of 

een mail sturen naar scriba@pk-zundert.nl 


