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Privacy-beleid gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

De Christengemeenschap, gemeente Zeist 

Vastgesteld door het bestuur op 13-12-2018 

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Christengemeenschap, gemeente 
Zeist (hierna te noemen: “De Christengemeenschap Zeist”) verwerkt van de leden, belangstellenden en 
post-abonnees. 

Indien u lid wordt van De Christengemeenschap Zeist, of zich aanmeldt als belangstellende of post-
abonnee, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy-beleid te 
verwerken. 

Wij adviseren u om het privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

De Christengemeenschap, gemeente Zeist 
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27348295  
De administratie ter inzage in uw eigen gegevens is bereikbaar via de ledenadministrateur, zie voor 
actuele contactgegevens de gemeenteberichten. 
Uw aanspreekpunt in het bestuur is de secretaris, zie voor actuele contactgegevens de 
gemeenteberichten. 

2. Welke gegevens verwerkt De Christengemeenschap Zeist en voor welk doel 

2.1 In het kader van uw aanmelding bij De Christengemeenschap Zeist worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 

a. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens 
b. Telefoonnummer(s) 
c. E-mailadres  
d. Financiële bijdragen en (jaarlijkse) toezeggingen 
e. Ontvangst van bepaalde sacramenten 
f. Overlijdensdatum 

2.2 De Christengemeenschap Zeist verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden: 

a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden geregistreerd op de leden- en 
belangstellendenlijst en gebruikt voor communicatie en toesturen van informatie, zoals de 
gemeenteberichten, de stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering en de onder 2.2.b 
genoemde najaarsbrief. De leden- en belangstellendenlijst wordt ter beschikking gesteld van 
het convent, het bestuur van De Christengemeenschap Zeist en door het bestuur bepaalde 
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bevoegde personen (onder wie bepaalde taakgroep coördinatoren) voor het communiceren 
met één of meerdere leden, belangstellenden of post-abonnees; 

b. verwerking van uw financiële bijdragen en toezegging in de boekhouding en voor de 
najaarsbrief over de financiële tussenstand van De Christengemeenschap Zeist met individuele 
informatie over uw bijdragen en toezegging. 

c. door u ontvangen sacramenten worden door het convent bijgehouden en beheerd in 
handgeschreven boeken. De overlijdensdatum en de voltrokken sacramenten (met 
uitzondering van het biechtsacrament), zoals doop, jeugdwijding, huwelijkswijding en 
stervenswijding, worden ter kennisgeving eenmalig vermeld in de gemeenteberichten. 

3. Bewaartermijnen 

De Christengemeenschap Zeist verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft het 
lidmaatschap te beëindigen c.q. zich uitschrijft. Financiële (persoons)gegevens worden op grond van 
toepasselijke administratieve processen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Christengemeenschap Zeist passende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens kan De Christengemeenschap Zeist 
gebruik maken van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Indien van toepassing zal met de 
verwerker een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

5.1 Via de ledenadministrateur kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hieraan zal  uiterlijk drie maanden na ontvangst van het 
verzoek gehoor worden gegeven. 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld 
in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministrateur. 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Christengemeenschap Zeist uw persoonsgegevens 
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris in het bestuur van De 
Christengemeenschap Zeist. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy-beleid kunnen worden gericht aan de 
secretaris in het bestuur van De Christengemeenschap Zeist. 

6. Wijzigingen 

Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 
adviseren uw om regelmatig het privacy-beleid te bekijken. 
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