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Privacy reglement MVR 

Versie 19 april 2019, v1.0 

 

Dit privacy reglement is alleen gericht op die persoonsgegevens die specifiek door de locatie Maria Virgo 

Regina (locatie Bennekom van de zalige Titus Brandsma Parochie, in het vervolg “locatie”)  worden 

verzameld en verspreid. Voor gegevens die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de parochie 

vallen zoals het ledenadministratiesysteem wordt verwezen naar het privacy reglement van de parochie. 

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker  

• Locatieraad MVR Bennekom 

• Postadres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 

• E-mail secretariaat: locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de  locatie? 

• In de vrijwilligerslijst zijn NAW gegevens, vrijwilligersfunctie, email, en telefoonnummer(s) 

opgenomen. Bovendien geeft een vrijwilliger aan of er bezwaar is tegen dat email en 

telefoonnummer ook aan andere vrijwilligers naast in artikel 7 genoemde personen beschikbaar 

mogen worden gesteld. 

• In het NieuwSblad en op de website staan namen en contactgegevens van de diverse 

werkgroepen en vrijwilligers.  

• Het Nieuwsblad of de nieuwsbrief bevat specifieke informatie over personen binnen de locatie 

(bijvoorbeeld dopelingen, eerste communicanten, vormelingen, zieken, overledenen, huwelijken 

en personen die verhuisd zijn). Bij het vermelden van namen wordt toestemming gevraagd aan 

de betrokkene(n)/nabestaanden. Er worden geen adresgegevens vermeld. 

• In het Nieuwsblad, op de website, de nieuwsbrief en op affiches en flyers kunnen foto’s  (of in 

het geval van de website) filmpjes worden opgenomen van locatie-activiteiten waarop personen 

herkenbaar staan afgebeeld. Bij het maken daarvan wordt er op gewezen dat er foto’s/film 

gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden. Bij bezwaar tegen publicatie van een 

specifieke foto op de website waarop een belanghebbende herkenbaar is zal deze op verzoek 

van de belanghebbende worden verwijderd. 

Bij foto’s waarop men duidelijk herkenbaar in beeld komt zal voorafgaand aan het maken en de 

publicatie toestemming worden gevraagd. Bij portretfoto’s zal gevraagd worden om schriftelijke 

toestemming. Bij een kind jonger dan 16 jaar zal schriftelijke toestemming van ouder of 

wettelijke vertegenwoordiger worden verkregen voorafgaand aan de publicatie. 

 

3. Wat zijn de doeleinden van de locatie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens? 

• Een doelmatig functioneren van de locatie te verzekeren.  

 

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de locatie? 

• Het gerechtvaardigde belang van de locatie bij:  

a) het instandhouden van een doelmatige organisatie van de locatie 

b) het onderhouden van contact met parochianen en andere geïnteresseerden binnen de 
locatie 
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• De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te 
treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het Nieuwsblad of de nieuwsbrief).  

 

5. Bewaartermijn 

• De opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik er 

van.  

• Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden 

(zoals oude gedrukte nummers van het Nieuwsblad) of in het algemeen belang worden bewaard 

in het locatie-archief. 

 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  

• De locatie gaat vertrouwelijk met gegevens om. Persoonsgegevens worden alleen door 

locatieraad op verzoek verstrekt aan de parochie.  

 

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens 

• Nieuwsblad, nieuwsbrief en website zijn naar buiten gericht en vrij toegankelijk.  

• Algemene aspecten van het privacy beleid van de website en de nieuwsbrief staan beschreven in 

Bijlage 1. De inhoud van deze bijlage wordt ook vermeld op de website. 

• De NieuwSbladversie op de website bevat geen contactinformatie over personen; hiervoor 

wordt verwezen naar een algemene webpagina. 

• Op de informatiepagina in Nieuwsblad en de website staan alleen namen, telefoonnummers en 

algemene emailadressen (secretariaatsmail e.d.) en indien toestemming individuele 

emailadressen van vrijwilligers. 

• Vrijwilligerslijst 

De volledige gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, toestemming) zijn bekend bij de 

werkgroep/het koor waaraan de vrijwilliger deelneemt, Locatieraad secretaris en de opsteller 

van de vrijwilligerslijst. 

De gehele vrijwilligerslijst met naam, email en telefoonnummer is alleen beschikbaar bij: 

opsteller lijst, werkgroep vrijwilligers, secretaris Pastoraatsgroep en secretaris Locatieraad.  

Waar een vrijwilliger geen bezwaar heeft gemaakt zijn naam, telefoonnummer en email van een 

vrijwilliger ook beschikbaar voor andere vrijwilligers. 

• Ten behoeve van de bescherming van de verwerkte gegevens wordt gebruik gemaakt van 

computers met standaard virusbescherming en voorzien van reguliere updates om te voorkomen 

dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Bij verzending 

naar leden van algemene email wordt de Bcc optie gebruikt om emailadressen van anderen af te 

schermen. 

• Vrijwilligers krijgen bestanden met persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor de 

uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het NieuwSblad of de gegevens 

van de werkgroepleden/het koor waaraan zij deelnemen).  

 

8. Recht op inzage en correctie 

• Iedere locatielid heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens voor 

zover deze specifiek door de locatie worden gebruikt. U kunt daarvoor een verzoek indienen, 
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voorzien van identificatie, bij het secretariaat van de locatie. De contactgegevens staan 

bovenaan deze privacyverklaring vermeld. 

• Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het secretariaat van de locatie. 

 

9. Verwijderen van gegevens, toestemming verwerking gegevens 

• U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om 

uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.   

• U kunt een verzoek tot verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 

op de verwerking van uw persoonsgegevens, voorzien van identificatie, sturen aan de 

locatieraad. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring. 

• Betrokkene krijgt per email bericht over het resultaat van het ingediende verzoek. 

 

10. Klachtrecht 

• Klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden 

gestuurd aan de locatieraad. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring. 

• Betrokkene krijgt per email bericht over het resultaat van de ingediende klacht. 

• Indien de locatie het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de 

betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

 

 

 

  



 Privacy reglement v1.0 – 4 
 

Bijlage 1: Algemene aspecten privacybeleid website en Nieuwsbrief 

 

Wie zijn we 

Ons website-adres is: http://www.rkkerkbennekom.nl. 

 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen: 

 

Contactformulieren 

Wij gebruiken een contactformulier zodat iedereen gemakkelijk contact met ons op kan nemen. Tevens 

worden soms aanmeldformulieren gebruikt voor activiteiten waarvoor ingeschreven dient te worden. De 

informatie wordt niet langer dan nodig bewaard op de website. Contactformulieren worden door de 

webmaster doorgestuurd naar de betreffende persoon binnen de MVR voor afhandeling. Daarna wordt 

de email verwijderd op website en in de mailbox van de webmaster.  

Als spamcontrole werkt Google ReCaptcha.  

Info over Google beveiliging: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

Servicevoorwaarden: https://policies.google.com/terms?hl=nl 

 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op de website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Dit zijn bijvoorbeeld video's, 

afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de 

bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten 

en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.  

 

Reacties op websiteberichten 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en 

ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam-opsporing te helpen. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) 

kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier 

vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk 

zichtbaar in de context van je reactie (indien u de Gravatar service gebruikt) 

 

Media bij reacties op websiteberichten 

Als een geregistreerde gebruiker afbeeldingen naar de site upload, raden we aan dat u voorkomt dat u 

afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de 

afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

 

Bewaartermijn van reacties op websiteberichten 

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd 

bewaard, tenzij u verzoekt deze reacties te verwijderen. Op deze manier kunnen we vervolgreacties 

automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/terms?hl=nl
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Waar we data naartoe sturen 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden (o.a. 

Akismet en Google recaptcha) 

 

Geregistreerde gebruikers van de RKkerkBennekom.nl 

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 

persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 

bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 

Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.  

 

Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden. Puur om te kijken of en hoe de 

website bezocht wordt door websitebezoekers.  

 

Welke rechten heeft u over uw data 

Als u reacties hebt achter gelaten, of een account hebt op deze site, kunt u verzoeken om een 

exportbestand van de persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven 

hebt. U kunt ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit betreft geen 

data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of 

beveiligingsdoeleinden. 

 

Cookies 

Deze website gebruikt functionele cookies. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 

door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 

informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Cookies op deze website worden gebruikt voor: 

- statistieken en analytics via google analytics. 

- website optimalisering via Yoast SEO. 

- het kunnen delen van onze info via Sociale Media via de plugin Share this. 

- ons te vinden op de Sociale Media kanalen via de plugin Add This. 

Deze toepassingen maken gebruik van cookies om het gebruik van de geboden toepassingen voor u als 

gebruiker van onze website makkelijker te maken. 

Cookies verwijderen regelt u zelf via de instellingen van uw browser. 

 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 

hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 

gebruiken voor andere Google diensten. 
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De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 

nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 

aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

 

Sociale Media 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de bewuste sociale media 

kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 

invloed op. Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale media kanaal (welke regelmatig 

kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies 

verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn 

aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

 

Linken naar andere websites 

Deze website vermeldt linken naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 

de website van de RKkerkBennekom. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De 

RKkerkBennekom raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Nieuwsbrief 

Wij maken gebruik van “Mailchimp” voor het verzenden van de nieuwsbrieven.  

De adreslijst bestaat uit inschrijvers die zich aangemeld hebben via de daartoe aangeboden wijze (via 

onze website) en via een dubbele opt-in, wat verplicht is middels de privacywet. 

Iedere ingeschrevene van de adreslijst kan zichzelf uitschrijven op elk gewenst moment. 

Meer info over de privacy van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

 

 

 

 

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/

