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Vanaf 25 mei 2018 is de 
Europese privacywet AVG in werking getreden.

In deze wet is vastgelegd hoe organisaties dienen om te gaan 
met de bescherming van persoons gevoelige informatie.

Als Baptisten Gemeente te Dokkum gaan we 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.



Als Baptisten Gemeente vormen we een gezin waar lief en leed met 
elkaar gedeeld worden.

In de bijbel staat dat wij elkaar hartelijk moeten lief  hebben met 
broederlijke liefde  en dat wij elkaar voor gaan in eerbetoon. En niet 
traag zijn wat onze inzet betreft en dat wij vurig van geest zijn en zo de 
Here dienen. 

Wij mogen ons verblijden in de hoop en geduldig zijn in de verdrukking. 
Wij moeten volharden in het gebed. Wij moeten betrokken zijn in de 
noden van de heiligen en behoren ons toe te leggen op de gastvrijheid. 

Mensen die ons vervolgen moeten wij zegenen en niet vervloeken. Wij 
mogen ons verblijden met de blijden en huilen met hen die huilen. Wij 
behoren eensgezind te zijn onder elkaar en niet naar hoge dingen te 
streven maar nederig zijn en niet wijs in eigen ogen zijn. 

Romeinen 12: 10-16 

Zo zijn wij een uitverkoren geslacht een koninklijk priesterschap, een 
heilig volk dat God zich tot zijn eigendam maakte, om de deugden te 
verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft  tot Zijn 
wonderbaar licht. 

1 Petrus 2: 19 

Dit betekent dat persoonlijke informatie met elkaar in de Gemeente wordt 
gedeeld om onze betrokkenheid naar elkaar te vergroten.

Om als Gemeente te kunnen functioneren verzamelen, gebruiken en 
bewaren we persoonsgegevens.

 

Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.



• Wat zijn Persoonsgegevens?

 Persoonsgegevens vertellen iets over U.
  Denk b.v. aan uw naam, adres, belangrijke data en/of 

gebeurtenissen.

• We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

  Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens staat in onze Privacy 
verklaring.

  Hierin leest u welke informatie wordt bewaard, hoe we uw 
gegevens beschermen en welke rechten u heeft.

  Dit volgens de regels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

  De belangrijkste punten uit het Privacy verklaring hebben we in 
deze folder in het kort op    een rijtje gezet.

Voor de volledige Privacy verklaring en overige vragen kunt u altijd bij 
iemand van de Raad terecht.



Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

• Het gebruik van uw gegevens

Persoonlijke gegevens worden gebruikt en bewaard voor administratieve 
doeleinden zoals raadsverslagen, financiën, verslagen van activiteiten 
die in de Gemeente plaatsvinden.

Verder worden persoonlijke gegevens soms gebruikt in diensten en/of 
in de Koerier om aan de grondslag ( Doelstelling ) van de Gemeente te 
kunnen voldoen n.l. om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden 
er voor elkaar zijn en hen op te dragen aan God.

We gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

• Delen van uw gegevens

De persoonsgegevens van doopleden worden met de Unie van Baptisten 
Gemeenten gedeeld.

Overige persoonsgegevens worden nooit met andere partijen gedeeld 
tenzij wij hier wettelijk toe worden verplicht, in dit geval vragen we U 
hier vooraf toestemming voor.

• Rechten

Een ieder heeft er recht op om zijn persoonsgegevens welke de 
Gemeente bewaard in te zien.

• Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden veilig bewaard door betrokken functionarisen en 
zijn niet publiekelijk toegankelijk.


