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Privacyreglement Evangelische Gemeente Parousia Almere 
 
Evangelische Gemeente Parousia Almere verwerkt persoonsgegevens en andere data in 
overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
Evangelische Gemeente Parousia Almere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw 
persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. In dit privacyreglement staat precies wat u van ons kunt 
verwachten en aan welke regels we ons houden.   
 
 
Toepasselijkheid 
 
Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van: 

• De door (gast)leden, (vaste) bezoekers, sprekers en relaties verstrekte persoonlijke 
informatie en 

• Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en het gebruik van onze website. 
 
Wat zijn persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld 
naam, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, foto’s en degelijke.  
 
Verwerking van persoonsgegevens 
 
Evangelische Gemeente Parousia verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct 
of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld 
(gast)leden,(vaste) bezoekers, sprekers en overige relaties. Evangelische Gemeente Parousia 
Almere verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.  
 
De categorieën persoonsgegevens die Evangelische Gemeente Parousia Almere verwerkt 
zijn: 

• Persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, huwelijksdatum, geslacht, adres, 
e-mailadres, telefoonnummer) 

• Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens) 
• Bijzondere gegevens (zoals begindatum bezoeker, doopdatum, taak binnen de 

Parousia) 
 
Evangelische gemeente Parousia verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 
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Deze doeleinden zijn:  
• het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie,  
• het verstrekken van het ‘weekbericht’,  
• raadsberichten,   
• gebedsberichten, 
• nieuwsbrieven en  
• doelgroepen gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en 

bijeenkomsten. 
 
Hoe lang bewaart Evangelische Gemeente Parousia Almere uw 
persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden door Evangelische Gemeente Parousia Almere opgeslagen 
zolang het lidmaatschap loopt en daarna alleen in de financiële administratie voor de 
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk 
zijn, worden deze verwijderd. 

Hoe gaat Evangelische Gemeente Parousia Almere om met beveiliging, 
vertrouwelijkheid en externe partijen? 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar 
vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig 
bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Evangelische Gemeente 
Parousia Almere of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Evangelische Gemeente Parousia Almere heeft technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. 

Wie kan er bij persoonsgegevens? 
 
Binnen de Evangelische Gemeente Parousia Almere worden persoonsgegevens verzameld en 
verwerkt en beheerd door het secretariaat.  
Alleen het secretariaat dat belast is met de ledenadministratie kan lidmaatschapsgegevens 
inzien en wijzigingen aanbrengen. Vrijwilligers kunnen een gedeelte van persoonsgegevens 
opvragen (naam en contactgegevens) als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak. 
Denk hierbij aan de organisatie van een kamp of andere doelgroepenactiviteiten. 
 
Alle medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan 
met persoonsgegevens. 
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Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen 
 
Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met externe dienstaanbieders voor het 
faciliteren van de leden-, financiële- en salarisadministratie. Wanneer Evangelische 
Gemeente Parousia persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders 
(volgens de AVG een Verwerker), hebben Evangelische Gemeente Parousia Almere en de 
verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de 
persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst). 
 

Wat zijn uw rechten? 

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft 
u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Evangelische Gemeente 
Parousia Almere verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), 
het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om 
toestemming in te trekken.  

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of 
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen schriftelijk doorgeven aan het 
secretariaat.  

Recht om toestemming in te trekken 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Bij het secretariaat kunt 
u kenbaar maken als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden. 
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Wijzigen van het privacyreglement  

Wij behouden ons het recht om ons privacyreglement te allen tijde aan te passen om deze 
up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons 
privacyreglement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyreglement 
regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail 
en via de website te informeren.  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  

Vragen  

Indien u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft of ons 
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u 
contact opnemen via onderstaande contactgegevens.  

Contactgegevens  
 
Evangelische Gemeente Parousia Almere 
avg@parousia-almere.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


