Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
César Franckrode 58
2717 BG Zoetermeer

Postbus 7323
2701 AH Zoetermeer

www.pgmz.nl
info@pgmz.nl

PRIVACYVERKLARING ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Pinkstergemeente
Morgenstond Zoetermeer (hierna te noemen: PGMZ).
PGMZ is een kerk die de heiligheid van en het ontzag voor God als uitgangspunt heeft, Jezus Christus wil
volgen, volgens de principes van de Bijbel, en zich uitstrekt naar de gaven en de werking van de Heilige
Geest.
PGMZ heeft haar kerkgebouw “de Banier” aan de César Franckrode 58 in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh
en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 76913953

WAARBORGEN VAN PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE
Voor PGMZ is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. PGMZ spant
zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en
telefoonnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze PGMZ uw
persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Het is voor PGMZ noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit op basis van de
lidmaatschapsovereenkomst en de uit te voeren ledenadministratie. We vragen vooraf aan u toestemming
wanneer we (meer) persoonsgegevens van u (willen) verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben
voor andere doeleinden willen gebruiken dan alleen uitvoering geven aan het lidmaatschap.

PERSOONSGEGEVENS
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit
houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen
we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van lidmaatschap registreren we de volgende burgerlijke gegevens van persoonlijke leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naam en voornamen c.q. voorletters
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
e-mailadres
telefoonnummer vast en mobiel
geboortedatum
geslacht
bankrekeningnummer
akkoord automatische incasso
startdatum lidmaatschap
de status van het lidmaatschap
Ogedragen of gedoopt als kind of volwassendoop
Opleiding en beroep

Pagina 1 van 4

WWW.PGMZ.NL

INFO@PGMZ.NL

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
César Franckrode 58
2717 BG Zoetermeer

Postbus 7323
2701 AH Zoetermeer

www.pgmz.nl
info@pgmz.nl

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door PGMZ verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
• Om ontmoetingen te arrangeren voor onderling contact en betrokkenheid.
• Om u middels digitale nieuwsbrieven en direct mails te informeren of uit te nodigen voor PGMZ-activiteiten
en eventueel van organisaties waarmee de PGMZ een samenwerkingsvorm kent.
• Voor kerkgenootschapszaken waaronder het vermelden van uw naam in de notulen van de Algemene
Ledenvergadering.
• Voor de naleving van andere wettelijke verplichtingen.
• Om het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage mogelijk te maken.
• Om u te kunnen feliciteren met uw verjaardag.

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING
PGMZ verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
• Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen het lid
en/of de klant en PGMZ. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van
bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
• Wettelijke plicht: PGMZ verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan
wettelijke verplichting die op PGMZ rust.
• Gerechtvaardigd belang: Indien PGMZ een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw
privacybelang, is PGMZ gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
• Toestemming: Als PGMZ-persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een
van bovengenoemde grondslagen, zal PGMZ uw toestemming vragen voordat PGMZ de
persoonsgegevens gaat verwerken.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Er worden geen persoonsgegevens zomaar met derden gedeeld, tenzij dit nodig is om de doelstellingen te
realiseren of als er een wettelijke plicht op rust. Daarbij maken we gebruik van de door ons ingeschakelde
leveranciers.
• Door ons ingeschakelde leveranciers: Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde
verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het
gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt
vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
• Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen: Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk
verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij doen dit
alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over
een dergelijke afgifte.
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De volgende online platforms met een gedegen privacybeleid, waarvan PGMZ gebruik maakt, zijn buiten de
EU gevestigd:
•
•
•
•
•

MailChimp (digitale nieuwsbrief)
Google Drive (registratie dossier, projecten, activiteiten en notulen van vergaderingen)
Google Agenda (planning PGMZ)
Google Mail (mailverkeer PGMZ)
SoundCloud (geluidsopname prediking)

BEWAARTERMIJN
PGMZ waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is. Naam- en
contactgegevens bewaren we zolang u als lid bij ons ingeschreven staat, en 2 jaar nadat het lidmaatschap
beëindigd is. Betaalgegevens bewaren we zolang een lid bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar.
Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. PGMZ vindt het belangrijk dat u deze
rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of te brief
te sturen. U heeft de volgende rechten:
• Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door PGMZ over u verwerkte
persoonsgegevens.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.
• Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien
PGMZ deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.
• Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt
betwist, de verwerking onrechtmatig is, PGMZ de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de
verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van
de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen
worden.
• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende
persoonsgegevens door PGMZ over te laten dragen aan een andere organisatie.
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PGMZ.
Bij een dergelijk verzoek zal PGMZ de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er
gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te
worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan
voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.
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PROCEDURE BIJ VERZOEK
PGMZ zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw
verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal PGMZ u hierover binnen een maand informeren.
PGMZ kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat
persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht
in uw persoonsgegevens.
PGMZ wijst u erop dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen
omstandigheden zijn die maken dat PGMZ aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. PGMZ zal ieder
verzoek steeds zorgvuldig beoordelen. Mocht PGMZ aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven,
dan zal PGMZ dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de
gang naar de rechter maken.

KLACHTEN
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van PGMZ, kunt u dit melden bij PGMZ zelf, of u kunt een klacht
indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan
via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACT
PGMZ heeft een Privacy Officer aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving
op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, evenals toezicht op de uitvoering van deze
Privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van PGMZ via onderstaande
contactgegevens.
Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 7323
2701 AH Zoetermeer
security@pgmz.nl

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
PGMZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om dit Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
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