Parochie De goede Herder (Gent-West)
Privacyverklaring
Parochie De goede Herder hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving en beschermen persoonsgegevens volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR),
van toepassing sinds 25 mei 2018.
In deze verklaring willen we je op de hoogte brengen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
1. Verantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens
Parochie De goede Herder, Oude-Abdijstraat 56, 9031 Drongen
Contactpersonen: E.H. Patrick De Baets
parochie.gentwest@kerknet.be - 09 236 36 38
2. Deze privacyverklaring is gericht aan:
- personen die een aanvraag doen in onze parochie.
- deelnemers aan onze activiteiten.
3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Parochie De goede Herder verwerkt voor volgende
doeleinden:
- om uw aanvraag of inschrijving te kunnen verwerken.
- om u te kunnen contacteren in geval uw aanvraag of inschrijving niet duidelijk of onvolledig is.
- om u aangevraagde documenten te kunnen toesturen/bezorgen.
- om u te kunnen contacteren en op de hoogte te houden van de activiteiten in verband met de
vormselcatechese wanneer u uw kind inschreef voor het vormsel in Parochie De goede Herder.
- om u uit te nodigen … (na doopsel: voor de kinderzegen; bij uitvaart: uitnodiging
gedachtenisviering en met Allerzielen).
- om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan Parochie De goede
Herder onderworpen is.
- in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.
4. Welke gegevens verwerken en/of bewaren wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we je de volgende persoonsgegevens van vragen
en/of verwerken:
- naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
- geboortedatum, geboorteplaats, doopparochie en doopdatum, datum vormsel, geslacht.
- je bankrekeningnummer in geval je geld voor een aanvraag misintentie, een uitvaart, de
werkingskosten vormselcatechese, een abonnement Kerk & leven (parochieblad), het
inschrijfgeld voor activiteiten of een gift overschrijft, of indien wij je een bedrag dienen (terug)
te betalen (om de betaling aan de juiste persoon te kunnen koppelen).
5. Delen van gegevens
Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door aan derden.
- Een uitzondering hierop zijn de gegevens nodig voor je aanvraag (of verlenging) van je
abonnement op Kerk & leven (parochieblad) die we aan de uitgeverij Halewijn bezorgen.
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6. Audio-visueel materiaal
Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten georganiseerd door Parochie De goede Herder sfeerfoto's
worden gemaakt door een of twee vrijwilligers aangeduid door Parochie De goede Herder, voor
verslaggeving in haar gedrukte communicatie of website www.gentwest.be. Je kan die vrijwilligers
melden of je al dan niet in beeld wil komen. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren
toe aan Parochie De goede Herder.
7. Bewaartermijn
Parochie De goede Herder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal vijf jaar na het laatste gebruik of beëindiging van de
samenwerking.
8. Beveiliging van de gegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
- De personen die namens Parochie De goede Herder van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en hebben beveiligingssoftware die
systematisch geüpdatet wordt, op al onze systemen waar persoonsgegevens verwerkt
worden.
- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
9. In verband met de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:
- Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt.
- Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in onze administratie.
- Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van je gegevens.
- Recht op bezwaar.
- Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend
worden voor zoverre het de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet
onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet 'vergeten' kan worden zolang er nog
activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent.
- Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.
- Recht op overdraagbaarheid.
- Recht op beperking van verwerking.
Als je je rechten in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wil
uitoefenen, kan je ons contacteren via parochie.gentwest@kerknet.be
10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening
van je rechten, neem hierover dan direct contact met ons op parochie.gentwest@kerknet.be of
09 236 36 38. Elk verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en - om zeker te zijn dat het verzoek
door u is gedaan – dien je een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in verband met
privacybescherming:
- Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
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