Privacy voorwaarden Baptistengemeente De Vluchtheuvel
Baptistengemeente de Vluchtheuvel in Surhuisterveen, hierna te noemen Vluchtheuvel, is een
baptisten (kerk) gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming
met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en
worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt
verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn.

Toepasselijkheid
Dit privacy voorwaarden is van toepassing op de verwerking van:
De door leden, voorgangers, gasten en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie. Data
verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw
toestemming aan ons zijn verstrekt. Data verkregen naar aanleiding van het invullen van
aanmeldingsformulieren.
Verwerking van uw gegevens
De Vluchtheuvel houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van
gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin zijn ook geregistreerde gasten in opgenomen. Alle
persoonsgegevens welke worden geregistreerd zijn met uitdrukkelijke toestemming vastgelegd.
Wanneer er geen toestemming is verkregen worden gegevens niet geregistreerd. Relaties zijn
personen die deelnemen aan activiteiten of cursussen van de Vluchtheuvel.
het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum, eventuele doopdatum, eventuele huwelijksdatum en eventuele gezinsrelaties,
geboortedatum en naam van kinderen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:
U lid bent geworden van de Vluchtheuvel, na het invullen en ondertekenen van het daarvoor
bestemde formulier of wanneer u aangeeft dat u als gast geregistreerd wilt worden middels een
ondertekend formulier.
Wij leggen in de giftenadministratie uitsluitend uw (familie)naam vast.
We leggen de volgende gegevens vast wanneer u als lid of relatie deelneemt aan activiteiten of
cursussen van de Vluchtheuvel: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt
gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:
U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit, cursus.
Na toestemming van gastsprekers en/of derden van buiten de Vluchtheuvel worden, na schriftelijke
goedkeuring van betrokkenen, de volgende gegevens geregistreerd: naam, adres, woonplaats, IBAN,
BSN nummer, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Bij de Vluchtheuvel is een smoelenboek aanwezig, periodiek wordt een adresboek uitgedeeld en
maandelijks worden verjaardagen op de kalender getoond. Voor de vermelding van uw
persoonsgegevens geldt dat er zonder schriftelijke toestemming geen gegevens worden opgenomen
in zowel het smoelenboek, adresboek en de verjaardagkalender.

Beeldopnamen
Alle diensten worden opgenomen. Deze diensten worden vervolgens op DVD beschikbaar gesteld
voor een ieder die hier belangstelling voor heeft. Er wordt toestemming gevraagd en schriftelijk
vastgelegd voor het maken van beeld- en geluidmateriaal m.b.t. alle activiteiten die plaats vinden op
het podium.

Aandacht voor zieken in de dienst
Vermelding van zieken op de tweemaandelijkse kalender, in afkondigingen, via mail of op andere
wijze vindt plaats in afstemming met en na toestemming van betrokkene(n). Dit betekent dat zieken
tijdens de zondagse eredienst genoemd kunnen worden en/of voorbede voor hen gedaan kan
worden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten
wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van de Vluchtheuvel
door een e-mail te sturen naar administratie@de-vluchtheuvel.nl. De Vluchtheuvel is verplicht om
een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke
gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam,
adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie
van De Vluchtheuvel, Postbus 28, 9230 AA in Surhuisterveen

Hoe lang bewaart de Vluchtheuvel uw persoonsgegevens?
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de
persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres
van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden
verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel
relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?
Bij het bezoeken van onze website worden geen gegevens vastgelegd. De Vluchtheuvel maakt geen
gebruik van cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Wanneer u gebruik maakt
van het contactfomulier en middels dit contact met ons zoekt, dient u rekening te houden met
onderstaande.
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die
verstuurd worden via onze website www.de-vluchtheuvel.nl. Die functie controleert of een bericht
wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld
automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een
bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud
van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij

afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die
deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.
In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de
Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze
gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt
niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s
regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid
vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de
manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Beveiliging
De Vluchtheuvel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke
gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier
zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit
hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
De Vluchtheuvel behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om
inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar
administratie@de-vluchtheuvel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Vluchtheuvel op
het telefoonnummer 0512-202135 of schriftelijk op het postadres: Postbus 28, 9230 AA te
Surhuisterveen.

