Privacyverklaring Wijdekerk
Wijdekerk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verwerken en beveiligen
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Wij verkopen geen e-mail
adressen of andere gegevens. Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij de
wet dit van ons vraagt.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Bij het opvragen van persoonsgegevens geeft Wijdekerk aan waarvoor deze worden
gebruikt. Wijdekerk gebruikt persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan waar
u akkoord voor hebt gegeven bij het leveren van de gegevens.
Wanneer u zich bij ons meldt via mail, Facebook of telefoon, voor een bepaalde
dienst, dan vragen wij persoonsgegevens van u op en leggen deze vast voor het
genoemde doel. Dit betreft alleen de gegevens die voor het opgegeven doel
noodzakelijk zijn.
Wijdekerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

-

Omdat u hebt aangegeven onze gebedsbrieven te willen ontvangen. Wilt u de
gebedsbrief niet meer ontvangen dan kunt u gebruik maken van de
afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de betreffende mail.
Omdat u hebt aangegeven deel te willen nemen aan een van onze activiteiten.
Omdat u ons hebt gevraagd om contact met u op te nemen over een
specifieke zaak, bijvoorbeeld via de contactformulieren op de website.
Omdat u als vertegenwoordiger van een kerk contact met ons hebt
opgenomen om uw kerk te registreren op de kerkelijke kaart van Wijdekerk, of
in uw registratie mutaties te willen doorvoeren. Zolang uw kerk geregistreerd
staat op de kerkelijke kaart van Wijdekerk, kan Wijdekerk contact met u
opnemen om te vragen naar mogelijke mutaties.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Wijdekerk alleen persoonsgegevens verwerken als
daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wijdekerk verwerkt
persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
- In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.
- Om de wet na te leven, waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale
verplichtingen.
- In verband met de gerechtvaardigde belangen van Wijdekerk, zodanig dat
ieders privacy zo goed mogelijk wordt bewaakt.

Website en cookies
Bij bezoek aan onze website verzamelt Wijdekerk geen persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkel cookies die
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. De cookies die wij gebruiken zijn
strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies
kunnen bepaalde onderdelen niet goed functioneren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te beschermen hebben de teamleden van Wijdekerk hun
computer en telefoon beveiligd. Zij gaan waakzaam om met de gegevens die zij
ontvangen voor het uitvoeren van hun taak binnen Wijdekerk.

Privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking
of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, en u kunt vragen om overdracht
van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Vragen en verzoeken rond privacy gerelateerde zaken kunt u sturen aan:
Stichting Wijdekerk
Westerveldstraat 16
8021 BW Zwolle
info@wijdekerk.nl
telefoon: 06-28269724

Verwerkingsregister
Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle binnen onze organisatie
opgeslagen persoonlijke gegevens. Tevens geeft deze inzicht in waar deze worden
bewaard.
Deze lijst is voor hetgeen op u van toepassing is op te vragen via info@wijdekerk.nl

