Parochie De goede Herder (Gent-West)

Privacyverklaring
Parochie De goede Herder (Gent-West) vindt je privacy belangrijk en werkt volgens de
Europese privacywet AVG (GDPR) van 25 mei 2018. We doen er alles aan om persoonlijke
gegevens kwaliteitsvol, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Hieronder lees je hoe we dat
doen en wat je rechten zijn over gegevensverwerking en privacy.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Parochie De goede Herder (Gent-West), contactpersoon E.H. Jan Coppens, pastoor, is
verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Met al je vragen over je
privacy bij ons kan je terecht op dit adres:
Parochie De goede Herder (Gent-West)
Oude-Abdijstraat 56, 9031 Drongen
parochie.gentwest@bisdomgent.be
De functionaris voor de gegevensbescherming van alle pastorale eenheden in België is:
De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
ce.belgica@interdio.be

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:







om je te laten deelnemen aan onze activiteiten als gevolg van je inschrijving en de
contractuele relatie die daaruit volgt. Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is het
misschien niet mogelijk om deel te nemen.
om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, om pastorale informatie te
bezorgen, om uitnodigingen te sturen op grond van je toestemming. Je kan je
toestemming op elk moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar
parochie.gentwest@bisdomgent.be
om parochieregisters bij te houden volgens het kerkelijk recht. Bij gebrek aan je
persoonlijke gegevens is het misschien niet mogelijk om sacramenten te ontvangen.
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor verzekeringen, boekhouding, enz.
Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is een contractuele relatie met ons misschien
niet mogelijk.


Ben je niet akkoord dat we je persoonsgegevens verwerken, dan kan je ons dat laten weten
met een eenvoudig mailtje naar parochie.gentwest@bisdomgent.be.
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Hoe verwerken we persoonsgegevens?
Verwerkingswijze en bewaartermijnen
•

•
•

•
•
•

•
•

Persoonsgegevens die je ons verstrekt om deel te nemen aan onze activiteiten
verwerken we elektronisch en bewaren we tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van
de relatie.
Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van sacramenten bewaren we
volgens het kerkelijk recht voor altijd in onze parochieregisters.
Persoonsgegevens die je ons verstrekt als abonnee van Kerk & Leven of om op de
hoogte gehouden te worden, bewaren we elektronisch tot maximaal 1 jaar na je
uitschrijving.
Persoonsgegevens die je ons verstrekt als vrijwillige medewerker verwerken we
elektronisch en bewaren we tot 1 jaar na het beëindigen van de relatie.
We verwerken persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen met
toestemming van ouders of voogd.
Als religieuze organisatie verwerken we persoonsgegevens over je participatie aan
religieuze sacramenten en activiteiten. We doen dat als gevolg van je inschrijving en
de contractuele relatie die daaruit volgt.
We maken geen gebruik van profilering of automatische besluitvorming op basis van
je persoonsgegevens.
We betrekken geen persoonsgegevens over jou bij een derde partij.

Delen van je persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan
derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
zorgen wij ervoor dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens garanderen.
•

•

•

Als abonnee van Kerk & Leven delen we je persoonsgegevens met de uitgever Halewijn
NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. De manier waarop zij omgaan met je
persoonlijke gegevens kan je nalezen in de privacyverklaring van Kerk & Leven. Vragen
over je privacy kan je sturen naar dienst.parochiebladen@kerknet.be.
Onze website (gentwest.be) op kerknet.be maakt gebruik van functionele, analytische
en tracking cookies. Daarmee garandeert en verbetert uitgever Kerk & Media vzw,
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen de optimale werking van de site. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat je je wachtwoord op de computer kan bewaren zodat je niet elke
keer opnieuw moet aanmelden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeert
Kerknet je over deze cookies en vraagt je toestemming om ze te gebruiken. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je in je browser ook alle eerder opgeslagen cookies
verwijderen. Je kan daar meer over lezen in de privacyverklaring van Kerknet. Vragen
over je privacy kan je stellen via contact@kerknet.be.
Als je een profiel op Kerknet.be aanmaakt, verwerkt Kerk & Media vzw, Halewijnlaan
92, 2050 Antwerpen je persoonlijke gegevens. Je kan daar meer over lezen in de
privacyverklaring van Kerknet. Vragen over je privacy kan je stellen via
contact@kerknet.be.
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Foto’s en filmpjes van onze activiteiten
We kunnen tijdens onze activiteiten foto’s maken. Je krijgt hiervan een melding op het
moment zelf. Je kan dan kiezen of je wel of liever niet in beeld komt.
Voor de sacramenten bieden we je voordien een privacyformulier aan waarop je kan
aanduiden of je wel of liever niet in beeld komt. Daarmee houden we rekening tijdens de
activiteiten.

Toegang en beveiliging
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
•
•
•
•
•
•

Al onze medewerkers die toegang hebben tot je persoonsgegevens zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
Alleen medewerkers die nodig zijn voor de verwerking, hebben toegang tot je
persoonsgegevens.
We hebben een beleid met gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze
elektronische verwerkingssystemen.
Parochieregisters bevinden zich in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
We testen en evalueren regelmatig onze privacymaatregelen.

Jouw rechten
Je hebt recht op...
•
•
•
•
•
•

informatie dat we je persoonlijke gegevens verwerken,
inzage en kopie van je persoonlijke gegevens zoals we die bewaren in onze systemen,
correctie van je gegevens,
verzet tegen verwerking van je gegevens,
verwijdering van je gegevens, voor zover dat de uitvoering niet in het gedrang brengt
van onze administratieve, kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen,
wijzigen of intrekken van je toestemming om je gegevens te verwerken of om door ons
gecontacteerd te worden.

Al deze rechten kan je uitoefenen met een eenvoudig mailtje naar:
parochie.gentwest@bisdomgent.be.
Je kan ook altijd klacht indienen bij de nationale toezichthouder voor de privacy:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
tel. 02 274 48 00
Natuurlijk hopen we dat je ons eerst de kans geeft je klacht op te lossen door ons een mailtje
te sturen naar parochie.gentwest@bisdomgent.be.
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