Heilig Hart kerk Maarssen

Wellicht heeft u gehoord van een nieuwe wet op de
privacy, namelijk de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Deze nieuwe wet verplicht bedrijven en instellingen om
zorgvuldig met gegevens van anderen om te gaan.
Het beleid hieromtrent in de parochie is aangepast en alle
betrokkenen worden geïnformeerd over de veranderingen
met de betrekking tot de AVG.
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern
van elk privacy beleid.
De parochies verwerken persoonsgegevens van
parochianen zoveel mogelijk in de beveiligde digitale
omgeving van de R.K. ledenadministratie.
Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale
omgeving worden verwerkt, dan mogen deze
persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden
gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Is de lijst verouderd of niet meer ter zake dienend, dan
moet deze worden vernietigd.
Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de
R.K. Kerk is toegestaan. De parochie heeft een

gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de
persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
-een goede organisatie van de parochiegemeenschap
-het onderhouden van contact met haar leden
-het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de
betrokkene geen toestemming nodig als de
persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op
bovengenoemde doelen.
Het gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die
niet door de parochie zelf worden georganiseerd, is niet
toegestaan.
Met betrekking tot onze TV uitzendingen geldt op
hoofdlijnen het volgende:
Bij de ingang wordt duidelijk vermeld dat de
vieringen worden uitgezonden op TV.
Het liturgisch centrum en alle personen die zich
binnen het liturgisch centrum begeven, kunnen herkenbaar
in beeld komen.
Opnames van kerkgangers worden beperkt tot een
overzichtsbeeld, gefilmd van opzij of “op de rug”
Audio of video opnames van een kind mag alleen na
toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers.
Zonder voorafgaande toestemming worden geen
herkenbare beelden van kerkgangers op sociale media
geplaatst.
De Privacyverklaring is een belangrijk document en kunt u
terugvinden op onze website.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag van u!
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