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Beste mevrouw / mijnheer,
Voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar gemeenten is privacy en een veilige
omgeving van groot belang. De PKN en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen
tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het
vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die
geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op
andere wijze participeren in de PKN, haar gemeenten en andere organisatievormen.
De organisatie van de PKN en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels.
Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke
regels gegevens te verwerken. De Sionskerk maakt gebruik van het Kerkelijk Bureau. Ieder
gemeentelid van de Protestantse Gemeente Zwolle staat ingeschreven bij het Kerkelijk
Bureau. Het Kerkelijk Bureau wisselt gegevens uit met de ledenadministratie van de
Sionskerk.
U heeft er recht op dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt
omgegaan. Daarom wil ook de Sionskerk ervoor zorgen dat uw privacyrechten en
gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels
standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie
gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Iedere
ambtsdrager en vrijwilliger die dienst uitvoert voor of namens de Sionskerk Berkum en
Zwolle-Noord, mag overeenkomstig de wet, gegevens gebruiken van een gemeentelid voor
het uitvoeren van diens ambt zonder voorafgaande toestemming binnen de Sionskerk. Om
op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens stellen wij u in de
gelegenheid aan te geven hoe de Sionskerk, de ambtsdragers en vrijwilligers om mogen gaan
met uw gegevens. Het verwerken van onderstaande informatie gaat per familie, woonachtig
op eenzelfde adres. U dient een antwoord duidelijk door te strepen als dit niet voor u van
toepassing is.

VRAGEN FORMULIER
Vraag 1 Groothuisbezoek
[JA]

Voor het jaarlijks groothuisbezoek raadpleegt de ambtsdrager naam,
adres en woonplaats gegevens bij de ledenadministratie voor het
uitnodigen van Groothuisbezoek. Gaat u hiermee akkoord?

[NEEN]

Vraag 2 Diaconie
[JA]

De diaconie heeft onder andere als taak binnen de Sionskerk om naar
elkaar om te zien. Mag de diaconie uw naam, adres en woonplaats
raadplegen bij de ledenadministratie wanneer diaconale hulp nodig
is?

[NEEN]

Vraag 3 De Startgids
[JA]

[NEEN]

De redactie van de startgids raadpleegt naam, adres en woonplaats
gegevens bij de ledenadministratie om ieder gemeentelid jaarlijks van
de startgids te voorzien. Gaat u hiermee akkoord?

Vraag 4 De kerkdienst
[JA]

[NEEN]

[JA]

[NEEN]

[JA]

[NEEN]

Tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de dienst wordt uw naam
genoemd wanneer u de bloemen krijgt of een kaart ontvangt, zoals bij
(langdurige) ziekte. Gaat u hiermee akkoord?

Tijdens de kerkdienst zal de predikant uw naam noemen in de
voorbede tijdens het gebed. Gaat u hiermee akkoord?

In uitzonderlijke gevallen wordt uw foto en/of dat van uw gezin op de
beamer getoond. Te denken valt aan een jubileum of
rouwafkondiging. Gaat u hiermee akkoord?

Vraag 5 Maandgids De Sionskrant
[JA]

[NEEN]

De Sionskrant wordt 1 keer per maand uitgegeven in papieren versie
en op de website van de Sionskerk. Op de website staat deze als
openbaar toegankelijk.
Mogen wij uw naam, adres en woonplaats publiceren in uitzonderlijke
gevallen zoals, jubilea, geslaagd voor examen, ziekte, bij overlijden,
eventueel met uw foto erbij?

Vraag 6 Foto’s op beamer en website
[JA]

[NEEN]

Naar aanleiding van een kerkelijke activiteit kan het zijn dat
momenten worden vastgelegd met een fotocamera. Het is goed om
zo ook verbonden te zijn en op de hoogte te zijn met een kerkelijke
activiteit. Staat u toe uw foto op de beamer / website getoond wordt?

Opnames van een kerkdienst
Er worden opnames van een kerkdienst uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De Sionskerk
zal steeds meer gebruik maken van kerkdiensten met beeldregistraties. Om al haar leden
en belangstellenden in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de
gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar
gerechtvaardigd belang. Wenst u niet in beeld te komen dan zijn de vier rijen vanaf achter
in de kerkzaal de privé zone waar u niet in beeld komt.

Dit formulier is naar eerlijkheid en geweten ingevuld door:
[FAMILIE] [DE HEER] [MEVROUW] :

ADRES :

(HANDTEKENING DOOR PERSOON VAN MINIMAAL 18 JAAR OF OUDER) :

Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de kerk of van één van de scriba's,
of in de melkbus die in de hal van de kerk staat. Uiterlijk op 21 oktober 2018.
Dit formulier zal veilig worden gearchiveerd en onder beheer staan van de scribae.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de scribae
(scriba@sionskerkzwolle.nl) of coördinator gegevensbescherming: Ray Westerkamp
(rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl).
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Kees Kloosterman (voorzitter kerkenraad)
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend

