De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(privacy wetgeving) in de H. FAMILIEPAROCHIE
AAN ALLE WERKGROEPEN en SECRETARIATEN
Privacy is voor iedereen belangrijk. Daarom heeft de overheid daar strikte regels voor opgesteld. Ook
wij moeten zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die ons in de parochie zijn toevertrouwd.
Dat doen we met onderstaande regels en ons gezond verstand. Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij
het parochiebestuur of de pastoor.



EEN ‘REGISTRATIE’ IS EEN LIJST OF EEN DIGITAAL BESTAND MET PERSOONSGEGEVENS

Dat zijn bijvoorbeeld namen en adressen, telefoonnummers, e-mailadressen,
geboortedata e.d. Zo’n registratie kan het hele ledenbestand van de parochie zijn, maar
ook een deel (bijvoorbeeld een lijst van 1e communie kinderen).
Het maakt voor de privacy wetgeving niet uit hóe u registreert (op papier, of digitaal op
de PC, tablet, smartphone of in de cloud), en wáár (thuis of in het parochiebureau).



U MAG ALLÉÉN GEGEVENS VASTLEGGEN DIE STRIKT NOODZAKELIJK ZIJN
VOOR HET DOEL VAN DE REGISTRATIE

De 1e communie werkgroep mag bijvoorbeeld een lijst hebben van de namen, adressen
en contactgegevens van de 1e communicanten en hun ouders. Maar ooms en tantes
mogen niet op die lijst staan. En ook niet of de 1 e communicant een bril draagt. Maar als
de 1e communicant een gluten-allergie heeft mag dat wel genoteerd worden, omdat dat
belangrijk is voor de 1e communieviering (dat heet een gerechtvaardigd belang).

?
•
•

WAT MAG U MET DE GEGEVENS DOEN?

Persoonlijke gegevens mogen binnen de parochie alleen worden gebruikt en verstrekt voor het
directe doel waarvoor ze bestemd zijn (het gerechtvaardigde belang).
Gegevens mogen (dus) niet worden verspreid of verstrekt aan derden (tenzij met toestemming).

Het (centraal) parochiebureau mag bijvoorbeeld aan de 1 e communie werkgroep een lijst
verstrekken van kinderen die 7 jaar zijn zodat de kinderen kunnen worden uitgenodigd.
Maar er mag niet méér op de lijst staan dan noodzakelijk is voor de werkgroep.
Dat gegevens niet zonder toestemming mogen worden verspreid betekent onder andere:
* Telefoonnummers mogen niet worden verstrekt aan derden.
* E-mail aan een groep mag alleen als “BCC” worden verstuurd, zodat de
e-mailadressen niet onderling zichtbaar zijn.
* Een WhatsApp groep maken zonder toestemming van alle betrokkenen mag niet;
ieders 06 nummer is immers zichtbaar. Hetzelfde geldt voor Zoom, Teams, e.d.
* Bij een viering in de kerk namen en adressen afroepen mag niet.
Foto’s mogen niet worden verspreid of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming
(bij kinderen van de ouders).

☒
•

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN FOUT HEB GEMAAKT OF DAT DENK?
Dat heet een datalek. Ook al is het per ongeluk gebeurd, of u bent niet zeker, het MOET gemeld
worden bij de pastoor, of bij de AVG functionaris van het bestuur.
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