Privacy gemeenteleden De Lichtzijde
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bescherming van kracht
geworden. Kern is dat de bescherming van persoonlijke levenssfeer gewaarborgd moet worden door
organisaties, ook door kerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet in Nederland hierop toe.
Datalekken moeten aan de AP worden gemeld. De AP kan ook (hoge) boetes geven als niet
zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
De AVG gaat over alle processen waarin (gegevens over) personen voorkomen, zoals registraties,
verslagen, publicaties, geluids- en beeldmateriaal. Voor deze processen is bepaald hoe aan de eisen
van de AVG zal worden voldaan. Het zijn processen onder verantwoording van de kerkenraad,
diaconale raad, redactie nieuwsbrief, commissie van beheer, beheerder website, redactie van de
nieuwsbrief, jeugdwerk en vertrouwenspersonen. In de wet AVG worden ook de rechten van
personen beschreven. Deze rechten zullen in de verschillende processen moeten worden verankerd.
De landelijke organisaties van de kerken hebben overlegd met de AP over de interpretatie van de
AVG voor kerken. Bescherming van privacy in kerken heeft een andere context anders dan bij
commerciële bedrijven. De leden van een kerk vormen namelijk een gemeenschap en willen juist op
elkaar betrokken zijn. Ze delen daarom met elkaar allerlei persoonlijke gegevens over gezondheid,
werk, onderwijs, welzijn, ouders, kinderen, enz. Zo krijgt de liefde voor elkaar en meeleven met
elkaar praktische invulling.
De kerkenraad heeft op 7 februari 2019 besloten over de privacy in De Lichtzijde. Daarbij zijn drie
documenten goedgekeurd:
1. De privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens worden gebruikt in De Lichtzijde en met
welk doel. Het geeft gemeenteleden inzicht in welke gegevens over hen zijn geregistreerd.
2. Inrichting privacy beschrijft de organisatie en processen rond privacy in De Lichtzijde. Dit is
vooral een document voor de interne besturing. Het beschrijft o.a. hoe verzoeken en datalekken
worden behandeld en hoe het toezicht op de privacy is geregeld.
3. De Do’s en Dont’s beschrijven hoe gebruikers met persoonsgegevens moeten omgaan. Dit is van
belang voor alle gebruikers van persoonsgegevens van gemeenteleden.
Verder is besloten een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De taken en positie zijn
beschreven in het document Inrichten Privacy.

