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1. Privacyverklaring vindbaar op de website 
Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website onder Organisatie -> Taakgroep 
Communicatie, en is rechtstreeks te vinden op www.oosterkerk.nl/privacy. 
 

2. Jaarlijkse berichtgeving over privacy-beleid 
Jaarlijks verwijst de Oosterkerk de lezers van de wekelijkse ‘Kerkgroet’ en de bezoekers van 
de website met een kort nieuwsbericht naar haar eigen privacyverklaring. Voor het 
publiceren van deze jaarlijkse berichten is de taakgroep communicatie verantwoordelijk. 
 

3. Het sturen van e-mails naar gemeenteleden 
Het sturen van de wekelijkse ‘Kerkgroet’ en ledenblad De Bagijn (4x per jaar) per e-mail 
gebeurt alleen op verzoek van de betrokkenen. Zij kunnen zich ook weer afmelden. 
Webmasters beheren het adressenbestand. De e-mailadressen zijn voor de ontvangers 
onzichtbaar (geplaatst in BCC-veld). Bij de e-mail met de Kerkgroet zit soms ook andere 
relevante informatie over de Oosterkerk zoals een vacature-overzicht. In de e-maillijst staan 
alleen e-mailadressen zonder enig ander daaraan gekoppeld gegeven.  
 

4. Het sturen van e-mails naar externen zoals huurders 
Onder de e-mails die door de scriba en vanuit beheer/verhuur (Bagijnehof) worden gestuurd 
naar externen zoals huurders, staat onderaan een standaard disclaimer. 
 

5. Foto’s en persoonsgegevens op website en sociale media 
Op de website www.oosterkerk.nl staan foto’s van vieringen of andere kerkelijke activiteiten 
waarop vaak ook gemeenteleden of bezoekers zichtbaar zijn. Daarom vermelden wij op de 
website (op de webpagina waar de foto’s te zien zijn) dat mensen die niet willen dat de foto 
waarop zij staan online staat, dit kenbaar kunnen maken aan de webredactie. Betreffende 
foto’s worden dan zo snel mogelijk verwijderd. Dit geldt ook voor andere persoonsgegevens 
(zoals naam of e-mailadres) van bijvoorbeeld actieve leden of contactpersonen.  
Bovenstaande geldt ook voor teksten en foto’s die worden gedeeld via de Twitter- en 
Facebook-kanalen van de Oosterkerk. Zie: https://www.facebook.com/OosterkerkZwolle/ en 
https://twitter.com/Oosterkerk038. In de orde van dienst (liturgieboekje) komt standaard in 
kleine letters: ‘Tijdens de kerkdienst worden vaak foto’s gemaakt door een daartoe 
aangewezen fotograaf. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op de website of gedeeld via 
andere kanalen van de Oosterkerk. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u terecht bij 
de ouderling van dienst of mailen naar: redactie@oosterkerk.nl.’ 
 

6. Het exporteren en delen van gegevens uit de ledenadministratie 
De Oosterkerk ledenadministratie staat op een offline laptop bij een kerkrentmeester. Hij/zij 
heeft een belofte van geheimhouding afgelegd. Predikanten, scriba en contactpersonen 
krijgen via hem van regelmatig updates. Dit gebeurt om het pastoraat te kunnen uitvoeren, 



om post te kunnen bezorgen en het wijkwerk te onderhouden. Alle genoemde 
functionarissen zijn zich bewust van de privacy-gevoeligheid en gaan zorgvuldig met deze 
gegevens om. 
 

7. Het maken van aantekeningen tijdens een gesprek ten bate van een dossier 
Het maken van aantekeningen gebeurt soms bij diaconale ondersteuning van personen. De 
diaconie gaat vertrouwelijk om met deze informatie en deelt deze niet met derden behalve 
als dit in het belang is van betreffende persoon en als deze daartoe toestemming heeft 
gegeven.  
 

8. Uitzending van kerkdiensten (via audio-kanaal) en DVD van kerkdiensten 
Wij zenden kerkdiensten uit via een audio-kanaal (kerkdienst gemist). Via onze website zijn 
deze diensten tot een jaar later terug te beluisteren.  
Tijdens speciale kerkdiensten worden geluids- én beeldopnamen gemaakt. Deze zijn 
uitsluitend bestemd voor betrokkenen (zoals trouwparen of doopouders) die een DVD 
krijgen. Op deze DVD staat een sticker met de tekst: ‘Uitsluitend voor privégebruik’. 
 

9. Bewakingscamera’s op het kerkterrein  
Bij vier ingangen van het gebouw, waaronder de fietsenstalling, hangen bewakingscamera’s. 
De beelden worden niet gebruikt, behalve als er sprake is van politie-onderzoek. 
 

10. Persoonsgegevens op de wekelijkse ‘Kerkgroet’ of in ledenblad De Bagijn  
Persoonsgegevens op de Kerkgroet of in De Bagijn worden alleen geplaatst na toestemming 
van betreffende persoon of personen.  
 

11. Korte ‘In Memoriams’ van overledenen op de wekelijkse ‘Kerkgroet’ 
Het schrijven van een kort In Memoriam van een gemeentelid gebeurt alleen na 
toestemming van betreffende persoon en/of nabestaanden. 
 

12. Publicatie van ‘Kerkgroet’ en ledenblad ‘De Bagijn’ op de website  
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor alle andere teksten en foto’s die op de website te 
vinden zijn. Zie punt 5. 
 

13. Beheer en zaalverhuur 
Bij het verzenden van de facturen per e-mail plaatsen wij een disclaimer. In onze brief aan de 
huurders voor het nieuwe seizoen staat dat wij hun gegevens registreren. Ze staan in de 
database van het factuurpakket. Alleen gemachtigde personen hebben toegang tot deze 
data. Als er geen facturen meer worden verzonden, worden de contactgegevens van 
betreffende huurder na uiterlijk twee jaar verwijderd.  
 
Tenslotte… 
Omdat de Oosterkerkgemeente deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Zwolle, die 
onder meer de ledenadministratie en de financiële administratie (Kerkbalans) voert, raden 
wij onze leden aan om ook kennis te nemen van de Privacyverklaring van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. Zie: https://www.pknzwolle.nl/privacy-statement/. 


