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Privacybeleid Zaankerk 

 

De Zaankerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de 

geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of 

namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij daar een 

wettelijke grondslag voor is. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan 

welke regels we ons houden. 

 

Toepasselijkheid 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van: 

• de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en 

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

 

Verwerking van uw gegevens 

De Zaankerk houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere 

relaties worden vastgelegd. Relaties zijn bijvoorbeeld personen die zich hebben opgegeven 

voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken zijn, maar 

geen lid zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens om u gericht te kunnen informeren over de 

Zaankerk en haar leden, de activiteiten van de Zaankerk, alsook activiteiten en/of 

evenementen van aan haar gerelateerde organisaties. Ook gebruiken wij deze gegevens om 

u gericht te kunnen informeren over ons werk en onze missie om het goede nieuws van 

Jezus Christus bekend te maken.  

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt bij inschrijving als lid dan wel via de website 

wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties. Ook 

kunnen we persoonsgegevens verzamelen wanneer u op andere wijze kenbaar maakt dat u 

interesse heeft in onze nieuwsbrieven, cursussen of acties. Voor zover bekend en van 

toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd: 

● naam en voornamen c.q. voorletters;  

● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats ; 

● geboortedatum;  

● geslacht;  

● emailadres en telefoonnummer; 

 Bij inschrijving als lid worden daarnaast de volgende (kerkelijke) gegevens verzameld:  

● burgerlijke staat, met vermelding van de datum van ingang van de burgerlijke staat; 

● doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap waarbinnen 

de doop werd bediend;  

● belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de 

kerkgemeenschap waar belijdenis van het geloof werd gedaan;  

● datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, 

met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;  

● gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente: 

- datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met 

vermelding van de naam van de nieuwe gemeente;  

- datum van overlijden;  

- datum van vertrek naar het buitenland;  

- datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap; 

- datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk;  

- datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk  

geacht wordt verbroken te zijn.  

 


