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De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Culemborg hecht belang aan het bevorderen van de
onderlinge band en het bijeen zijn rondom de Bijbel, het Woord van God. Om die reden worden er
persoonsgegevens geregistreerd, gedeeld en uitgewisseld. De CGK Culemborg hecht waarde aan
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe onze
gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten en plichten zijn.
Onze gemeente verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
Ledenadministratie
De kerkenraad houdt van de leden van de gemeente een ledenadministratie bij. Het gaat om de
persoonsgegevens van belijdende leden, doopleden en geboorteleden. De gemeente verwerkt deze
persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om zich als christelijke gemeente te
kunnen organiseren. In dat kader is het nodig de leden te kunnen registreren.
De ledenadministratie bevat de volgende persoonsgegevens:
• naam en voornamen (c.q. voorletters)
• adres, postcode en woonplaats
• e-mailadres
• telefoonnummer
• geslacht
• burgerlijke staat
• geboortedatum en geboorteplaats
• het feit van doop (met kerkelijke gemeente en datum)
• het feit van belijdenis des geloofs (met kerkelijke gemeente en datum)
• het feit van kerkelijke huwelijksbevestiging en de huwelijksdatum
• overkomst uit een andere kerkgemeenschap met datum
• het onderling gezinsverband van geregistreerden op één adres.
Persoonsgegevens ambtsdragers en andere vrijwilligers
Om een toegankelijke gemeente te zijn, publiceren we op deze website persoonsgegevens van
ambtsdragers en andere vrijwilligers. Wij doen dit alleen als het nodig is voor de uitoefening van hun
functie in de gemeente en maken hierin een zorgvuldige afweging. Door de publicatie van hun
persoonsgegevens zijn de personen makkelijk te benaderen. De gegevens worden verzameld op
basis van het gerechtvaardigd belang van de gemeente om als open gemeente te kunnen
functioneren. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• naam en voornamen (c.q. voorletters)
• kerkelijk ambt/functie
• telefoonnummer
De persoonsgegevens blijven gepubliceerd zolang de persoon het ambt bekleed dan wel in functie
is. Daarna worden ze van de website verwijderd.
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Contactformulier website
Op deze website is een contactformulier te vinden. Bezoekers van de website kunnen hier contact
opnemen en een vraag stellen. Via het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens
verzameld:
• naam en voornamen (c.q. voorletters)
• e-mailadres
• uw opmerking
De persoonsgegevens worden gebruikt op basis van uw toestemming. Het doel is om met u in
contact te komen. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw vraag naar tevredenheid is
beantwoord.
Cookies
Wij maken op deze website alleen gebruik van technisch essentiële cookies. Dit zijn cookies die om
technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Bijgevolg kunnen deze
cookies niet worden uitgeschakeld.
Kerkblad
Om leden en gasten van de gemeente op de hoogte te houden van de activiteiten, publiceert de
gemeente een kerkblad. De gemeente publiceert het kerkblad op basis van haar gerechtvaardigd
belang een christelijke gemeente te zijn waarin leden met elkaar kunnen meeleven. In het kerkblad
kunnen de volgende persoonsgegevens worden vermeld:
• geboorte
• ziekte
• overlijden
• huwelijksjubileum
• nieuwe leden
• verhuizing
• onttrekking leden
• doop
• belijdenis
• huwelijk
• verjaardag
• vakantie predikant
In het kerkblad kan ziekte van een gemeentelid worden vermeld. In het geval u als (doop)lid
bezwaar heeft tegen vermelding daarvan in het kerkblad, kunt u dit bij de kerkenraad/de betreffende
contactpersoon kenbaar maken.
Het kerkblad verschijnt:
• digitaal als mailing
• in print
Het kerkblad wordt niet gepubliceerd op de website van de gemeente.
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E-mailnieuwsbrieven
Om leden en gasten van de gemeente op de hoogte te houden van algemene zaken en de liturgieën
van de erediensten, worden er e-mailnieuwsbrieven verspreid. E-mailnieuwsbrieven bevatten geen
persoonsgegevens anders dan die van namen van ambtsdragers.
De e-mailnieuwsbrief voor algemene zaken wordt verstuurd aan alle leden van de gemeente en aan
alle gasten die zich via de scriba hebben aangemeld voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief.
De wekelijkse e-mailnieuwsbrief met de liturgieën van de erediensten wordt verstuurd aan een ieder
die zich daarvoor via de scriba of via de website hebben aangemeld voor het ontvangen van de
liturgie.
Gemeenteapp
Om leden met elkaar te verbinden, bestaat er een informele Whatsapp-groep, ook wel gemeenteapp
genoemd. Deze groep is een initiatief van en wordt beheerd door gemeenteleden. Derhalve laat dit
privacy statement de gemeenteapp buiten beschouwing.
Uitzending kerkdiensten
Om leden en gasten in staat te stellen kerkdiensten op afstand mee te maken, zendt de gemeente
de diensten online uit. De gemeente doet dit op grond van haar gerechtvaardigde activiteiten.
Online uitzendingen van kerkdiensten vinden plaats:
• met beeld
• zonder beeld
De kerkdiensten die worden uitgezonden zonder beeld blijven 3 maanden online via
kerkdienstgemist.nl en de website van de gemeente.
De kerkdiensten die worden uitgezonden met beeld blijven voor onbepaalde tijd online via het
YouTube-kanaal ‘CGK Culemborg’.
De gemeente maakt over bijzondere diensten (rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten) met de
direct betrokkenen afspraken over de verwerking en registratie van de beelden als wordt afgeweken
van algemeen geldende regels die de gemeente hanteert.
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Gemeentegids
De gemeente publiceert een gemeentegids. Daarin worden de volgende persoonsgegevens
opgenomen:
• van ambtsdragers en vrijwilligers
o kerkelijk ambt/functie
o naam en voornamen (c.q. voorletters)
o adres, postcode en woonplaats
o e-mailadres
o telefoonnummer
• van leden
o naam en voornamen (c.q. voorletters)
o adres, postcode en woonplaats
o e-mailadres
o telefoonnummer
o geboortedatum
o soort lid (dooplid / belijdend lid)
o indien aangeleverd door het lid zelf: pasfoto
Doel van deze gids is de onderlinge contacten en het samenleven als christelijke gemeente te
bevorderen. De gemeente publiceert de gids op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten.
De gemeentegids:
• wordt in printvorm en als pdf uitgegeven
• is alleen voor de eigen leden beschikbaar
Financiële administratie
De gemeente voert een financiële administratie. Daarin worden alleen persoonsgegevens
vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het innen van betalingen (zoals voor collectebonnen) en voor
het doen van betalingen (zoals voor traktementen, vergoedingen voor gastpredikanten en
ingediende declaraties).
In de financiële administratie worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
• naam en voornamen (c.q. voorletters)
• adres, postcode en woonplaats
• bankrekeningnummer
Er is geen koppeling tussen de ledenadministratie en de financiële administratie.
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Rechten
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt en met welk doel
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die we over u hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• een eerder gegeven toestemming intrekken
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek bij
ons is binnengekomen. U kunt uw verzoek indienen bij de contactpersoon die onderaan dit privacy
statement staat vermeld.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, proberen we er uiteraard samen uit te komen.
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie
hoe u een klacht kunt indienen.
Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Of wilt u bezwaar maken tegen een
geplaatste foto waarop u zichtbaar bent? Neem dan contact op met de scriba: br. M. Visser (0418653806
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