
Privacystatement HHG Nijkerk 

De Hersteld Hervormde Gemeente in Nijkerk hecht waarde aan de bescherming van ieders 
privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van 
persoonsgegevens op de website en hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens via de 
ledengids, het gemeentenieuws en live-uitzendingen van kerkdiensten. Wanneer het gaat om 
persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens 
worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.  
 
Doel van verwerking 
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en 
betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook 
persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Zo worden persoonsgegevens gedeeld ten behoeve 
van de voorbede tijdens de eredienst en via het gemeentenieuws. Voor beiden geldt dat er 
sprake is van een gerechtvaardigd belang: voorbede en onderling meedeleven. 
Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van 
bijeenkomsten et cetera.  
 
Privacy 
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit 
nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te 
maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam 
hhgnijkerk.nl.  
 
Gebruik persoonsgegevens  
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de 
kerkvoogdij: kerkvoogdij@hhgnijkerk.nl.   
 
Verzamelen persoonsgegevens 
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software 
van uw computer, tablet of smartphone. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, 
domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze 
gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.  
 
Ledengids en gemeentegids 
Jaarlijks geeft de gemeente een ledengids uit met daarin enkele gegevens van gemeenteleden. 
Deze gegevens staan daarin die voor onderlinge verbondenheid en meeleven nodig zijn: naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en soort lidmaatschap. De gegevens mogen 
alleen gebruikt worden voor zaken die het gemeenteleven aangaan. In elke ledengids staat een 
wijzigingsformulier waarmee leden onder meer kunnen aangeven niet meer in de ledengids 
vermeld te willen worden. 
Ook wordt elk jaar een gemeentegids uitgegeven, met daarin praktische gegevens voor het goed 
functioneren van de gemeente. Ook worden er persoonsgegevens gedeeld van gemeenteleden 
die een ambt, taak of vrijwilligersfunctie hebben in de gemeente.  
Voor beide gidsen geldt dat er een gerechtvaardigd belang is om de betreffende gegevens te 
delen: onderlinge verbondenheid en medeleven.  
 
Uitzending kerkdiensten 
De gemeente zendt haar erediensten live en openbaar uit via kerkdienstgemist.nl. Tijdens de 
eredienst worden bij de afkondigingen en in de voorbede (bijzondere) persoonsgegevens van 
gemeenteleden gedeeld. Uitzendingen worden na afloop van de dienst achter een slot gezet; 
alleen gemeenteleden krijgen de beschikking over inloggegevens.  
 


