
Vrije Baptistengemeente De Bron te Sneek | Privacy Statement  

Persoonsgegevens die Vrije Baptistengemeente De Bron verzamelt, gebruikt Vrije 

Baptistengemeente De Bron alleen voor het doel waarvoor je ze aan de gemeente hebt gegeven. 

Daarmee voldoet De Bron aan de privacywetgeving.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld namen, adressen 

en woonplaatsen (NAW). Ook e-mailadressen en verstrekte giften, in combinatie met NAW-

gegevens, gelden als persoonsgegevens.  

 

Vastleggen en verwerken van gegevens  

Vrije Baptistengemeente De Bron gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze 

hebt gegeven. We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor 

informatieverstrekking over en het verhogen van je betrokkenheid bij het gemeenteleven.  

Het betekent dat wij je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hier genoemd. 

 

Vrije Baptistengemeente De Bron zal nooit adressen verkopen of beschikbaar stellen aan derden en 

registreert alleen je persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming geeft. Als jij je opgeeft voor 

de nieuwsbrieven van Vrije Baptistengemeente De Bron of je aanmeldt als lid of gast, of wanneer je 

een klacht indient, een gift geeft of een overeenkomst aangaat met Vrije Baptistengemeente De 

Bron, beschouwen we dat als toestemming om je persoonsgegevens te registreren.  

 

Vrije Baptistengemeente De Bron verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de ledenlijst en e-

mailverzendlijsten, communicatieplatforms zoals Slack. Dit betreft altijd door jezelf aangeleverde 

gegevens zoals je naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, huwelijkse 

staat, of je gedoopt bent en je eventuele kinderen en gegevens die de gemeente bij wet verplicht is 

of zal zijn om te registreren.  

Indien verder van toepassing registreren we ook de ‘rol’ die je speelt ten opzichte van Vrije 

Baptistengemeente De Bron, zoals: Zangleider of Koster.  

 

Je hebt het recht om over de verwerking van je gegevens een vraag te stellen of een klacht in te 

dienen. Dat kan via ons algemene e-mail adres info@debronsneek.nl of via het e-mail adres van de 

raad: raad@debronsneek.nl. 

Je hebt verder het recht op inzage in of verstrekking van de gegevens die we van je hebben 

geregistreerd en ook om die te laten wijzigen als ze niet correct zijn. Je kunt ook je gegevens laten 

verwijderen of – indien wettelijke bepalingen dit toelaten.  

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens 

gevraagd zijn. Door het beschikbaar stellen van je gegevens geef je ons toestemming om je 

persoonlijke gegevens op te slaan in onze database en die te gebruiken voor het doel waarvoor je 

deze aan ons hebt gegeven.  

Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Zolang jouw relatie met Vrije Baptistengemeente De Bron actief in stand blijft, bewaren we je 

persoonsgegevens.  

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven 

met jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden 
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beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.  

 

Bijzonder persoonsgegeven 

De diensten van Vrije Baptistengemeente De Bron worden live gestreamd. Soms zullen ook foto’s van 

een dienst of bijeenkomst op sociale media of de website van de gemeente gepubliceerd worden 

waarbij jij als bezoeker herkenbaar in beeld bent. 

Die foto of video is dan automatisch een bijzonder persoonsgegeven. 

 

Toestemming foto en video 

De Bron wil voorkomen dat er een foto of video wordt gepubliceerd waarvoor je geen uitdrukkelijke 

toestemming hebt gegeven. Om misverstanden, klachten en teleurstelling te voorkomen gelden in 

Vrije Baptistengemeente De Bron de volgende regels: 

 

Als jij herkenbaar op een foto staat, moet je nadrukkelijk toestemming hebben gegeven en je vrij 

hebben gevoeld om nee te zeggen. Jouw toestemming moet betrekking hebben op het doel 

waarvoor de foto of video wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld de website.  

Vrije Baptistengemeente De Bron is selectief in welke foto’s worden plaatst en aan de mensen die 

herkenbaar op de foto staan schriftelijke toestemming vragen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt 

dat hiervoor ook toestemming aan de ouders wordt gevraagd.  

Als Vrije Baptistengemeente De Bron het verzoek krijgt om een foto te verwijderen, dan zullen we 

daar altijd aan meewerken.  

Wel kan het zijn dat Vrije Baptistengemeente De Bron zonder toestemming foto’s en of video’s 

publiceert waar mensen niet herkenbaar op staan, bijvoorbeeld als alleen ruggen van mensen te zien 

zijn of bij foto’s waarbij mensen deel uitmaken van een grote groep van mensen. 

Via diverse borden in het gebouw wordt aan bezoekers kenbaar gemaakt dat er gefilmd en of 

gefotografeerd kan worden. Op diverse momenten zoals op gemeentevergaderingen worden 

toestemmingsformulieren verstrekt waarmee je ook algemene toestemming kunt geven voor het 

gebruik van foto- en of filmmateriaal. Het is altijd mogelijk om deze toestemming alsnog in te 

trekken. 

 

 


