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1. Bedrijfsgegevens
Naam: Family Church
Adres: Galvanistraat 23, 3861 NJ Nijkerk
Rechtspersoon: Kerkgenootschap
Bankrekeningnummer: NL67RABO0331193612
2. Doel van vastlegging
Family Church legt uw naam, geboortedatum en adres vast om u te kunnen feliciteren, visiteren, een
kaartje te kunnen sturen en ter informatie aan andere leden en derden voor activiteiten bij u thuis.
Family Church legt uw bankgegevens vast nadat u een gift hebt gegeven via een giftkaart voor een
automatische incasso (eenmalig of maandelijks). Deze gegevens worden vastgelegd om uw gift te
kunnen incasseren.
Uw telefoonnummer wordt vastgelegd zodat het bestuur, het leiderschapsteam en leden contact
met u kunnen opnemen. U wordt toegevoegd in de groepsapp. Daarmee geeft u toestemming dat
uw telefoonnummer wordt gedeeld met alle groepsleden.
Beeld- en geluidsmateriaal wordt vastgelegd voor PR, blogs en dergelijke.
3. Gegevens
De gegevens die verzameld worden zijn:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer (alleen nadat u een giftkaart heeft ingevuld)
Beeld- en geluidsmateriaal
Family Church
Versie: 2-1-2020

2

4. Gegevens verstrekken aan derden.
De gegevens van leden zullen alleen intern worden gebruikt. In het geval dat het nodig is om
gegevens te verstrekken aan derden, zullen wij alvorens wij dit doen, u hiervan op de hoogte
brengen.
5.Bewaartermijn
Bij het verlaten van het kerkgenootschap worden uw gegevens nog 2 jaar bewaard. Na deze termijn
worden ze verwijderd.
6. Cookies
De website van Family Church gebruikt cookies om af te kunnen stemmen welke informatie u graag
ziet.
7. Toegepaste beveiliging vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard op een computer met een persoonlijke beveiligingscode. De online
gegevens worden bewaard via een persoonlijke link met wachtwoord.
8. Recht op inzage, correctie en verwijdering
Voor inzage, correctie of verwijdering van gegevens dien je een mail te sturen naar
info@familychurch.nl en aan te geven om welke gegevens het gaat. Vermeld de reden hierbij. Family
Church heeft 10 werkdagen de tijd om te reageren.
9. Recht op intrekking verleende toestemming
Wanneer u graag wilt deelnemen aan Family Church geeft u dit aan bij iemand van het leiderschap.
Als u dit doet, geeft u toestemming aan Family Church om de gegevens, zoals genoemd bij punt 2, op
te slaan voor intern gebruik.
Deze toestemming kunt u intrekken op eenzelfde manier; door dit mondeling of schriftelijk aan te
geven bij iemand uit het leiderschap of bestuur.
Na het intrekken van uw verleende toestemming heeft Family Church 10 werkdagen de tijd om de
gegevens te verwijderen. Gepubliceerde artikelen of video’s kunnen niet verwijderd worden.
10. Klachten
U heeft de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij
met uw persoonsgegevens omgaan. Natuurlijk horen wij dit liever als eerst en hopen er dan ook
graag onderling uit te komen.

Family Church
Versie: 2-1-2020

