Privacybeleid NGK De Pelgrim
Wie zijn we
Ons website‐adres is: https://www.ngkdepelgrim.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we
die verzamelen
Reacties
Bezoekers kunnen geen reacties achterlaten op de site. We verzamelen dus ook geen
gegevens op basis van reacties. Het is dus ook niet nodig om het IP‐adres van de bezoeker en
de browser user agent vast te leggen om te helpen spam te detecteren tussen de reacties,
en dat doen we dus ook niet.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je
erover nadenken of het wel of niet afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS‐locatie
gegevens. Bezoekers van de website kunnen namelijk de afbeeldingen van de website
downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren
De website bevat enkele contactformulieren. Via deze formulieren kunnen (niet‐)leden
informatie doorsturen naar de kerk, bijvoorbeeld als ze lid willen worden of de nieuwsbrief
willen ontvangen. De informatie die mensen invullen, wordt door de server verzonden en
verder niet voor andere doeleinden gebruikt als waar het betreffende contactformulier voor
is bedoeld.

Cookies
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens
en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Wordpress, het platform waarop de website
draait, slaat ook een drietal cookies op. Die worden voornamelijk gebruikt om het verkeer op
de website geanonimiseerd te monitoren, en bijvoorbeeld om na te gaan of een lid ook een
profielfoto op Gravatar heeft staan die dan automatisch gebruikt kan worden voor onze
website.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave
opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je
uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het
artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen in principe ingesloten (embedded) inhoud bevatten
(bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Om deze redenen zijn we dan ook zeer spaarzaam in het plaatsen van embedded content.

Analytics
We gebruiken Google Analytics op de website om bijvoorbeeld te bekijken hoe mensen op
onze website terecht komen, welke pagina’s, berichten en bestanden veel worden bezocht,
gelezen en gedownload en hoe (niet‐)leden door de website navigeren. We delen geen
persoonlijke gegevens en IP‐adressen met Google. We zien in de analyses ook geen
individuele gegevens, slechts geaggregeerde statistieken, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen
inloggen vanaf een desktop computer of vanaf een tablet, en welke browsers gebruikt
worden.

Met wie we jouw data delen
Leden van NGK De Pelgrim zijn de enigen die als gebruiker van de website worden
geregistreerd en dus een login‐account krijgen. De enige uitzondering is onze hosting‐provider,
Suite Seven, die een technisch beheeraccount heeft van de website. Met deze partij hebben we
conform de wet op de privacy (AVG) schriftelijke afspraken over hoe om te gaan met
privacygevoelige data, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
We delen verder alleen jouw NAW‐gegevens en geboortedatum, geboortenaam en trouwdatum
intern met de ledenadministratie van NGK De Pelgrim. De ledenadministratie heeft een eigen
verwerkersovereenkomst met de hosting‐provider van het platform waar de administratie staat:
Scipio. Verder delen we geen persoonlijke data, met geen enkele derde partij.

Hoe lang we jouw data bewaren
Voor leden die als gebruikers geregistreerd staan op onze website, bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Los van de NAW‐gegevens, geboortenaam
en geboortedatum kunnen gebruikers overige velden met persoonlijke informatie wijzigen
of verwijderen op ieder moment. De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden.
Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wel wijzigen. Je persoonlijke
gegevens worden bij opzegging van het lidmaatschap van de kerk of bij overlijden verwijderd
door de websitebeheerders, tegelijk met het verwijderen van je login‐account.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze website, kan je via Mijn Profiel > Account > Instellingen
verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben,
inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we persoonlijke
gegevens die we van je hebben, verwijderen. Dit verzoek betreft geen gegevens die we
verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of
beveiligingsdoeleinden.

Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de beveiliging van jouw data en van onze website in het
algemeen ons Veiligheidsbeleid. Dit kun je vinden onderaan op elke pagina van onze website.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben
Een datalek is een informatiebeveiligingsincident waarbij sprake is van een inbreuk op de beveiliging
van persoonsgegevens door blootstelling aan verlies of onrechtmatige verwerking.
Bij een datalek is dus de eerste vraag altijd of er sprake is van een beveiligingsincident. Als dit niet zo
is, dan is er ook geen sprake van een datalek. De constatering dat de beveiliging van
persoonsgegevens in een bepaald geval niet helemaal in orde is of het versturen van
persoonsgegevens via mail is dus niet meteen een datalek.
Er is wel sprake van een datalek als persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige verwerking
redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten. Onder onrechtmatige verwerking valt onder andere het
aanpassen en/of veranderen van persoonsgegevens en niet geautoriseerde toegang tot deze
persoonsgegevens.
Bij een datalek zal de website beheerder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na
geïnformeerd te zijn over het lek de scriba informeren. Hij/zij heeft in deze de rol van functionaris
voor gegevensbescherming binnen NGK De Pelgrim. Indien de scriba niet bereikbaar is, wordt de
bestuurlijk ouderling met het taakveld Communicatie geïnformeerd. Indien deze niet bereikbaar is,
wordt de bestuurlijk ouderling met het taakveld Beheer geïnformeerd. Indien deze niet bereikbaar is,
wordt een willekeurig ander (bestuurlijk) kerkenraadslid geïnformeerd.
Elk (vermoeden van een) datalek wordt in een datalekkenregister opgenomen dat wordt bijgehouden
door de websitebeheerder.
Indien er bij het datalek sprake is van een hoog risico op een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer,
dan worden de betrokkenen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de website
beheerder op de hoogte is van het datalek, door hem/haar geïnformeerd. De website beheerder
schat de hoogte van het risico in in overleg met een kerkenraadslid. Bij deze afweging worden de
gevoeligheid van de gegevens en de kans op nadelige gevolgen voor betrokkenen meegenomen.
Aard en omvang zijn hierbij van belang.

Wanneer betrokkenen geïnformeerd worden, zal de melding een omschrijving in duidelijke en
eenvoudige taal bevatten van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en ten
minste:




de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander
contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de
inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval,
de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Volgens de wet moet een ‘ernstig’ datalek, zonder onnodige vertraging, en zo mogelijk niet later dan
72 uur na de ontdekking, worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een lek kan ernstig
zijn indien er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt, bijvoorbeeld: inloggegevens,
financiële gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen of gegevens die betrekking hebben op
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, of gezondheid.

Van welke derde partijen we data ontvangen
We ontvangen geen data van derde partijen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met
gebruikersgegevens
We nemen geen geautomatiseerde besluiten en doen niet aan profilering op basis van
gebruikersgegevens.

