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Privacyverklaring 

1 Inleiding 
De Leeuwendaalkerk (NGK Rijswijk/Den Haag) verwerkt persoonsgegevens en andere data in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan 
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of 
namens ons gebruikt en worden niet onnodig aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder 
staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

2 Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van: 

• de door leden, (ex-)werknemers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke 
informatie en 

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website en 
nieuwsbrief. 

3 Verwerking van uw gegevens 
De Leeuwendaalkerk verwerkt gegevens van (voormalige) leden en (gast)leden van de 
Leeuwendaalkerk en van personen die in verband met de activiteiten van de Leeuwendaalkerk 
regelmatig contact met ons onderhouden (bijvoorbeeld abonnees op de Nieuwsbrief). 

Wij verzamelen persoonsgegevens om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze 
kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u gericht te kunnen 
informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het 
verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, brief, e-mail of attestatie wanneer u 
zich aanmeldt. 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld (niet uitputtend): naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, type lidmaatschap (doop/belijdend/gast), data 
van doop, belijdenis, huwelijk, echtscheiding en overlijden, familieverbanden en andere 
relevante gegevens. Deze worden elektronisch bijgehouden, en vanuit het archief ook deels op 
papier. 

Persoonsgegevens en financiële data (waaronder de financiële bijdragen van leden en 
donateurs) worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap aan onze 
gemeente. De diaconie houdt financiële gegevens bij van donateurs en leden waaraan diaconale 
steun is verleend. Deze gegevens blijven binnen de diaconie en worden niet verder verspreid. 

Tevens worden contactgegevens binnen de gemeente gepubliceerd om als gemeenteleden 
onderling goed contact te kunnen houden. Binnen de gemeente betekent: aan (gast)leden van 
onze gemeente. Dit kan op papier via de Informatiegids en Smoelenboek en elektronisch op het 
beveiligde deel van de website. Dit deel is enkel toegankelijk voor (gast)leden van onze 
gemeente met een persoonlijke inlogcode. 

Gegevens over uw persoonlijke situatie worden enkel gedeeld met derde partijen nadat u daar 
toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor 
commerciële doeleinden.  



 

4 Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze 
laten wijzigen, verzoeken bepaalde gegevens niet in de gemeente te delen of bepaalde gegevens 
te verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het kerkelijk bureau van de 
Leeuwendaalkerk: kerkbureau@leeuwendaalkerk.nl.  

De Leeuwendaalkerk zal om een bewijs van identiteit kunnen vragen voordat wij u informatie 
verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen 
per brief of e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs, gericht aan het Kerkelijk Bureau Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, 2281 GG 
Rijswijk of kerkbureau@leeuwendaalkerk.nl. 

5 E-mail 

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven uw e-mailadres aan de Leeuwendaalkerk hebt 
verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van het wel en wee 
in onze gemeente. Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment 
afmelden via de link in de nieuwbrief. 

De Leeuwendaalkerk maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem 
(MailChimp) waarbij gebruiksgegevens worden vastgelegd (bijvoorbeeld op welke wijze deze e-
mails worden geopend, de links die worden aangeklikt) 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op lokale computers en/of op 
beveiligde servers van een derde partij. 

6 Contact met leden, donateurs en relaties 
De Leeuwendaalkerk informeert haar leden, donateurs en relaties over haar werk via bladen, 
per e-mail, post, telefoon en / of sociale media. 

7 Bezoek aan onze website 
De Leeuwendaalkerk gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Uw gegevens worden 
niet met derden uitgewisseld. Het is mogelijk dat onze website soms niet correct functioneert 
als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van 
uw persoonsgegevens via websites van derden. 

8 Beveiliging 
De Leeuwendaalkerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onwettige 
verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn 
voor gemeenteleden en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

9 Foto’s 
Door gebruik van foto’s wil De Leeuwendaalkerk toegevoegde informatie meegeven. De foto’s 
worden enkel gebruikt op de website van De Leeuwendaalkerk of voor intern gebruik en zijn niet 
bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging. 
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In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de 
schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op 
verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zodra de redactie uw schriftelijke aanvraag 
binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van De 
Leeuwendaalkerk een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar. 

10 Uitzending en opname kerkdiensten 

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid 
om via Internet de kerkdienst te volgen (beeld en geluid). Bij het maken en uitzenden van de 
opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de 
gemeenteleden en de betrokkenheid van de luisteraar bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat 
hiervoor geldt: 

• Bij cameragebruik kunnen bezoekers van de dienst bij uitzondering in beeld komen, 
bijvoorbeeld bij het vieren van het avondmaal, een doopdienst, bevestiging in een ambt of 
bij uitvoering van een taak. Degenen die daar bezwaar tegen hebben kunnen dit kenbaar 
maken. In het geval van het vieren van het avondmaal zou er bijvoorbeeld een tafeltje 
achterin verzorgd kunnen worden. 

• De uitzendingen en opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig 
(kan) zijn. 

• Opnames worden drie maanden bewaard op de beveiligde webservers van SIKN en 
www.kerkdienstgemist.nl en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken, 
beluisterd en gedownload. 

• Indien gewenst en tijdig aangegeven kan een opname worden verwijderd van de website 
van Kerkdienstgemist en SIKN. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij 
scriba@leeuwendaalkerk.nl  

• Personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en waar voorbede voor wordt gedaan 
kunnen vooraf laten weten dat dit niet moet worden uitgezonden en wordt opgenomen. Er 
is een mogelijkheid het uitzenden en opnemen van het betreffende deel van de dienst uit te 
zetten. 

• Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen geschreven preken. Gastpredikanten 
worden altijd vooraf op de opname gewezen. 

• De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkdienstgemist.nl en 
SIKN of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden 
kunnen worden benadeeld. 

11 Vragen en opmerkingen over privacy-beleid 
De Leeuwendaalkerk houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Onze contactgegevens voor 
vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: 

De Leeuwendaalkerk  
t.a.v. Scriba 
Oranjelaan 62 
2281 GG Rijswijk  
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