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Privacy-statement 

Stichting Gemeente Gods te Brunssum is een kerkgenootschap en 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 

aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we 

ons houden. 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: 

– de door nieuwsbriefontvangers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en 

– data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan onze bijeenkomsten en het gebruik ervan op onze website 

www.gemeentegods.nl.  

 

Zielzorg 

Alle gesprekken met zielzorgers zijn strikt vertrouwelijk. Van de gesprekken wordt niets openbaar gemaakt tenzij  

betrokkene daar uitdrukkelijk om vraagt. Als een zielzorger voor vervolggesprekken aantekeningen maakt, zal 

betrokkene daarvoor om toestemming worden gevraagd. De aantekeningen worden onbereikbaar voor derden 

bewaard en uiterlijk een maand na voltooiing van de gesprekken vernietigd. 

 

E-mail 

We brengen al onze contacten op de hoogte van onze activiteiten met onze digitale of uitgeprinte nieuwsbrief.  

Wilt u geen berichten meer ontvangen dan kunt u dit per mail op info@gemeentegods.nl aan ons kenbaar maken. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Stichting Gemeente Gods te Brunssum houdt een administratie bij van bezoekers van bijeenkomsten voor 

onderling contact en ontvangers van onze nieuwsbrief. In onze administratie worden ook persoonsgegevens van 

relaties vastgelegd.  

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en 

bankgegevens om uitvoering te geven aan begeleiding bij zielzorg, onderling contact en wettelijke 

verantwoording van giften en donaties. Daarnaast doen we dat om u gericht te kunnen informeren over ons werk 

of het nieuws uit onze evangelische gemeente en dat van onze kerkelijke relaties.  

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, op een aanmeldingsformulier wanneer u zich 

aanmeldt voor een activiteit of mondeling in een bijeenkomst. Stichting Gemeente Gods te Brunssum maakt zeer 

beperkt gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen 

vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. 

http://www.gemeentegods.nl/
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Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

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 telefonisch (tel. 06-10416501) of per e-mail (info@gemeentegods.nl) 

doorgeven aan onze administratie. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden 

van onze activiteiten. 

Stichting Gemeente Gods te Brunssum is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie 

mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per 

brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de 

administratie van Stichting Gemeente Gods te Brunssum , p.a. Koraalerf 69, 6413 LX Heerlen. 

 

Cookies 

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webpaginaserver op de 

harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ingevoerde gegevens vast te 

houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te 

voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de 

cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij Stichting Gemeente Gods te Brunssum maken we 

terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek 

te vergemakkelijken. U kunt via browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit 

uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken. 

 

Beveiliging 

Stichting Gemeente Gods te Brunssum neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor 

dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en 

dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee 

verenigbare doeleinden. 

Stichting Gemeente Gods te Brunssum houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit 

beleid kunt u contact opnemen via info@gemeentegods.nl. 

 

Heerlen, mei 2018 
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