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U informeren is essentieel voor ons! 

 

 

Sinds 25 mei 2018, moeten de plaatselijke gemeenschappen aan de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) voldoen. 

 

Gemeente XXXX en/of de vzw(‘s) verzamelt enkel persoonsgegevens die haar rechtstreeks worden gecommuniceerd. 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 

laten 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. 

Gemeenschap 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 uitwisseling met derden wordt gespecifieerd in het activiteitenregister van de 

gegevensverantwoordelijke. 

Elke gebruiker die zijn gegevens aan gemeente 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.  
 

 

 

Gegevens van de levensbeschouwelijke vestiging - gegevensverantwoordelijke - controleverantwoordelijke  
 

Officieel adres van de zetel van de levensbeschouwing en/of het officiële adres van de hoofdzetel van de vzw(’s): 

Uw contactpersoon (naam van de gegevensverantwoordelijke + email):  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Persstraat 35 - 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 - contact(at)apd-gba.be 

mailto:contact@apd-gba.be

