Model 2 - Privacy beleid
AVG – plaatselijke kerk/vzw (versie 09/2019)

Privacy beleid
Doorhalen wat niet past
Indien uw website cookies bewaart, gelieve dit dan in uw privacy beleid te vermelden.
Officieel adres van de zetel van de levensbeschouwing en/of de vzw(‘s):
Naam van de gegevensverantwoordelijke:

Het huidige privacy beleid preciseert de manier waarop de kerk XXXX en/of de vzw(’s) verzamelde gegevens gebruikt en
beschermt.
Welke zijn de verzamelde gegevens en waarom?
De kerk XXXX en/of de vzw(’s) verzamelt enkel persoonlijke gegevens die haar rechtstreeks gecommuniceerd werden. Deze
gegevens worden verzameld met het oog op het correct verwezenlijken van haar opdrachten, maar ook voor de
verspreiding van de informatie binnen de kerk en/of de vzw(’s).
De verzamelde gegevens bevatten de volgende informatie: naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer en functie
binnen de kerk en/of de vzw(‘s).
In het kader van een newsletter, geeft elke newsletter de mogelijkheid om zich uit te schrijven en zich van de database te
verwijderen. De verzamelde gegevens bevatten enkel naam, voornaam en emailadres.
Gegevens nodig voor het goede verloop van een evenement (vb.: geboortedatum, allergieën of dieet) worden verzameld en
worden enkel voor een bepaalde duur bewaard. Gelieve u voor de juiste duur tot de gegevensverantwoordelijke te
wenden.
De kerk XXXX en/of de vzw(‘s) communiceert nooit de gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
De kerk XXXX en/of de vzw(‘s) communiceert de gegevens enkel aan structuren verbonden aan de kerk en/of de vzw(‘s) en
die duidelijk bepaald zijn. De overdracht aan derden wordt gespecifieerd in het register van activiteiten van de
gegevensverantwoordelijke.
Toegang tot, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens
Elke gebruiker die zijn gegevens aan de kerk XXXX en/of de vzw(‘s) heeft gecommuniceerd, heeft de volgende rechten:
•
•
•
•

Recht op informatie en toegang (recht om een kopie van de gegevens te bekomen, etc).
Recht om foute gegevens te verbeteren of de verwerking van bepaalde gegevens te beperken.
Recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
Recht op de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens.

