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1. Aanleiding, doel & ambitie  
Dit document beschrijft het Privacy Beleid van de Gereformeerde Kerk ‘de Rank’ Zetten e.o. Het geeft 
de kaders weer op welke wijze privacy ingericht is. 
  
1.1 Aanleiding Privacy Beleid ‘de Rank’ 
De Rank laat zich – conform haar beleid - typeren als een warme, actieve en 
open gemeente, waar men veel aandacht heeft voor elkaar. Men leeft met 
elkaar mee en ziet naar elkaar om, in goede en slechte tijden. Met name de 
betrokkenheid en saamhorigheid onder de gemeenteleden die wekelijks in de 
kerk komen is groot. 
Naast de zondagse viering is er veel aandacht voor het (onderlinge) pastoraat 
en de jeugd. Aandacht hebben voor elkaar is niet enkel een taak voor de 
ambtsdragers binnen de gemeente, maar wordt ook gestimuleerd om onderling te laten blijken. Door 
de ontwikkeling, dat het aantal vrijwilligers en dus ook ambtsdragers afneemt, wordt dit laatste als 
fundamenteel gezien. 
Deze ontwikkelingen binnen de Rank vereisen dat zowel een ambtsdrager als een gemeentelid moet 
kunnen weten hoe het met het andere gemeentelid gaat en hoe daar in voorkomende gevallen 
contact mee gelegd kan worden.  
Daarbij wordt nadrukkelijk onderkend dat, zeker gezien de nog steeds verdergaande digitalisering van 
gegevensstromen, er zorgvuldig om gegaan moet worden met de gegevens van een ander.  
Dit Privacy-beleid biedt de handvatten voor ambtsdragers én gemeenteleden hoe om te gaan met 
persoonsgegevens en te voldoen aan de wet- en regelgeving hieromtrent.  
 
De Rank verwerkt voornamelijk persoonsgegevens van eigen gemeenteleden, maar voor de 
onderlinge contacten op regionaal en landelijk kerkelijk niveau worden ook persoonsgegevens 
verwerkt. Ook wordt er via onze internetsite gegevens van bezoekers vastgelegd. 
  
De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de 
bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.  
Steeds vaker controleert zij of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy en worden boetes toegekend indien de privacy van personen wordt geschaad.  
 
1.2 Doel en ambitie  
Dit Privacy Beleid van de Rank dient, naast het bieden van kaders voor het kunnen voldoen aan de 
Privacy Wet- en regelgeving, een bijdrage te leveren aan het vertrouwen van gemeenteleden en 
relaties hoe de Rank omgaat met persoonsgegevens.  
Privacy staat hoog in het vaandel en een adequate behandeling en beveiliging is noodzakelijk bij de 
verwerking van – soms gevoelige - persoonsgegevens binnen de Rank. 
In dit Privacy Beleid van de Rank worden daarom (wettelijke) kaders beschreven met daarbij de 
rollen, taken en verantwoordelijkheden om te borgen dat op de juiste manier wordt omgegaan met de 
persoonsgegevens van gemeenteleden en relaties.  
 
Naast het goed omgaan met persoonsgegevens heeft de Rank ook de taak om de aan hen 
toevertrouwde gegevens zodanig goed te beveiligen en op te slaan, dat ongewenst gebruik door 
derden zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
Inzicht in welke data met welk doel wordt verwerkt is noodzakelijk en risico’s moeten zijn vastgelegd 
en met gemeenteleden zijn gedeeld. Daarbij is het creëren van bewustzijn voor de risico’s bij 
gemeenteleden en zeker bij doelgroepen die veel en gevoelige gegevens verwerken noodzakelijk.  
Per geleding zal bij inrichting en het beheren ervan duidelijk moeten zijn welke data erbij wordt 
verwerkt, wie er toegang toe heeft, welke maatregelen nodig zijn en hoe lang de data bewaard wordt. 
Onder geleding worden verstaan de diverse entiteiten die verantwoording afleggen aan de 
Kerkenraad conform het vigerende beleidsplan van de Rank (o.a. pastoraat, diaconie, jeugd, redactie 
Rankblad, ledenadministratie). 
 
De ambitie van de Rank is om een dermate volwassenheidsniveau in relatie tot privacy & security te 
hebben, dat gemeenteleden, relaties en de Autoriteit Persoonsgegevens vertrouwen dat persoons-
gegevens goed worden verwerkt en dat eventuele datalekken in alle transparantie worden gemeld.  
 



2. Definitie  
De Rank hanteert als definitie voor privacy : “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen 
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” volgens het Artikel 10  
van de Grondwet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Eigenaar Privacy Beleid en persoonsgegevens van de Rank  
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beheersen van privacy & Security risico’s binnen de 
Rank en het vaststellen van dit beleid.  
De taak voor het opstellen en actualiseren van het beleid, het toezicht op de toepassing ervan en de 
rapportage erover wordt door de Kerkenraad belegd bij het College van Kerkrentmeesters.  
Het beleid wordt eenmaal per 4 jaar beoordeeld en waar nodig geactualiseerd.  
 
Het College van Kerkrentmeesters treedt tevens op als risico-eigenaar en data-eigenaar.  
De data-eigenaar is niet feitelijk eigenaar van de data, dat is namelijk de betrokkene zelf, maar treedt 
op als Verantwoordelijke en is verantwoordelijk voor de in de systemen opgeslagen 
Persoonsgegevens en zorgt ervoor dat deze de opslag en het gebruik van deze data in 
overeenstemming is met de vastgestelde Richtlijnen en de geldende wet- en regelgeving, waaronder 
die op het gebied van privacy.  
In deze rol stelt zij onder andere de Richtlijn gegevens gemeenteleden, bezoekers / relaties en het 
Privacy Statement vast, bepaalt welke data door wie verwerkt mag worden, bepaalt bewaartermijnen, 
zorgt voor bewustwording bij de gemeenteleden en zal in voorkomende gevallen data-lekken 
analyseren, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens c.q. bij de betrokkene(n). 
 
Het college van Kerkrentmeesters kan zich laten ondersteunen door een deskundige op het gebied 
van privacy & security; deze heeft geen zitting in het college. 
 

4. Scope en toepasselijkheid 
Het Privacy Beleid van de Rank geldt voor alle geledingen binnen de Rank. Weliswaar is de diaconie  
formeel naast de Rank als gemeente ook een rechtspersoon en is derhalve zelfstandig 
verantwoordelijk voor naleving van de privacywet, maar zij sluit zich aan bij het beleid van de 
Kerkenraad en neemt dat over. Het beleid is ook van toepassing op de externe partijen, die diensten 
verlenen aan de Rank waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.  
 

5. Privacy Beleid de Rank als kapstok  
Dit Privacy Beleid moet gezien worden als het basisbeleid met een algemeen geldend kader op het 
gebied van privacy binnen alle geledingen van de Rank. Het beschrijft de wijze waarop binnen de 
Rank invulling wordt gegeven aan de bescherming van persoonsgegevens. Richtlijn, Statement en 
aanpakken zijn onderliggend, waarbij dit Privacy Beleid de Rank dient als kapstok.  
De Rank heeft het omgaan met persoonsgegevens vanuit praktische optiek geïntegreerd tot één 
Privacy Richtlijn en één Privacy Statement; beiden voor zowel gemeenteleden, bezoekers en relaties. 
  
5.1 Omgaan met beveiliging persoonsgegevens 
De Rank heeft naast de vaststelling hoe binnen de Rank om te gaan met de persoonsgegevens ook 
de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens goed te beveiligen.  
De Rank zal daartoe dan ook conform de AVG passende technische en organisatorische 
maatregelen nemen en deze vastleggen. 
De inzet van moderne techniek zal worden toegepast om persoonsgegevens te beveiligen. 
Naast techniek zullen organisatorische maatregelen worden getroffen hoe er omgegaan moet worden 
met de persoonsgegevens. Dit betreft onder andere de opslag van digitale en fysieke 
persoonsgegevens. De Rank zal zorgen voor een autorisatiematrix waaruit blijkt wie welke toegang 
tot welke gegevens heeft.  



 
5.2 Omgaan met gegevens gemeenteleden 
Dit deel van de Privacy Richtlijn focust zich op de bescherming van de persoonsgegevens van 
gemeenteleden en is speciaal gericht op gemeenteleden die regelmatig persoonsgegevens 
verwerken.  
De richtlijn beschrijft gedetailleerd de wijze van onder andere de opslag, het gebruik, de 
bewaartermijnen, de (digitale) communicatie van persoonsgegevens van gemeenteleden.    
Er zijn specifieke kaders in opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten uit de AVG en de 
overige wet- en regelgeving op gebied van privacy.  
 
5.3 Omgaan met bezoekers- / relatiegegevens  
Dit deel van de Privacy Richtlijn focust zich op de bescherming van persoonsgegevens van 
leveranciers en relaties die binnen de Rank worden verzameld, verwerkt en gearchiveerd.   
De deel van de Richtlijn is speciaal gericht op gemeenteleden die regelmatig gegevens verwerken 
van  kerkelijke instanties waarmee we verbonden zijn, leveranciers en bezoekers van ons 
kerkgebouw en de website. 
 
5.4 Informatieverstrekking aan gemeenteleden  
Dit deel van het Privacy Statement geeft voor het gewone gemeentelid weer hoe de Rank om gaat 
met de  bescherming van hun persoonsgegevens. 
Het Statement wordt beschikbaar gesteld op de website en jaarlijks zal via het Rankblad worden 
verwezen naar de Website; daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor gemeenteleden, die niet 
beschikken over internet/email, om  - op verzoek - documenten hardcopy te ontvangen 
Het Statement beschrijft in hoofdlijnen de wijze van onder andere de opslag, het gebruik, de 
bewaartermijnen, de (digitale) communicatie van persoonsgegevens van gemeenteleden.    
 
5.5 Informatieverstrekking aan bezoekers- / relatie  
Dit deel van het Privacy Statement geeft voor externe relaties weer hoe de Rank om gaat met de 
bescherming van persoonsgegevens van leveranciers en relaties.    
Het statement wordt openbaar beschikbaar gesteld via de website en richt zich in hoofdlijnen onder 
andere op het omgaan met gegevens die worden geregistreerd van kerkelijke instanties waarmee we 
verbonden zijn, leveranciers en bezoekers van ons kerkgebouw en de website. 
 
5.6 De Rank Privacy controle op maatregelen  
De Rank loopt risico’s op het gebied van privacy en de daarbij behorende beveiliging. De Rank wil 
voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy en overtreding ervan voorkomen. Daartoe 
wil de Rank deze risico’s beheersen en zij stelt daartoe een overzicht van doelen en maatregelen op. 
Dit overzicht (ook wel ‘normenkader’) wordt twee-jaarlijks getoetst door de dataeigenaar (College van 
Kerkrentmeesters). 
Dit college brengt omtrent de bevindingen verslag uit aan de Kerkenraad. 
 

6. Strategische uitgangspunten  
In deze paragraaf worden de strategische uitgangspunten beschreven die van toepassing zijn op het 
privacy gebied. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op alle geledingen binnen de Rank.  
  
6.1 Urgentie  
De Rank onderkent de noodzaak tot het beheersen van privacy risico’s, brengt dit geregeld onder de 
aandacht bij de Kerkenraad, de geledingen en de gemeenteleden. Er zullen voldoende middelen en 
inzet van mensen ter beschikking worden gesteld om persoonsgegevens conform wet- en 
regelgeving te verwerken. 
 
6.2 Alleen voor het juiste doel, bewaartermijn, proportionaliteit en met geldende grondslag  
De Rank zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt en niet langer worden bewaard 
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Ook worden er niet meer 
persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn en mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld, 
verwerkt en verstrekt wanneer er een (wettelijke) grondslag is.  
De Rank draagt zorg voor een optimale en actuele datakwaliteit. 
 
 



6.3 Uniforme aanpak van de risico’s in relatie tot privacy  
De Rank hanteert een op risico’s gebaseerde aanpak voor het beheersen van de risico’s. Dit betekent 
dat risico’s op een eenduidige wijze worden geïnventariseerd en geclassificeerd. Per geleding worden 
de risico’s met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) in kaart gebracht en vastgelegd.  
De DPIA geeft per geleding de privacy-risico’s voor gemeenteleden en relaties weer op basis 
waarvan maatregelen worden afgesproken. Een DPIA zal na 4 jaar worden herzien.   
Bij de introductie van een nieuw systeem of proces zal de Rank een DPIA opstellen. 
 
6.4 Openheid en transparantie  
De Rank hanteert openheid en transparantie in relatie tot hoe wordt omgegaan met privacy.  Het 
melden van privacy incidenten en potentiële risico’s wordt gestimuleerd. 
  
6.5 Hergebruik  
De Rank zal optimaal gebruik maken van bestaande kennis, formats en richtlijnen die zijn c.q. worden 
ontwikkeld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.  
 

7. Juridisch Kader / Afbakening  
Het Privacy Beleid van de Rank is afgeleid van de onderstaande geldende wet- en regelgeving met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.  
 
7.1 Grondwet  
Het recht op het hebben van bescherming van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd in de 
Grondwet. Artikel 10 van de Grondwet luidt:  
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer”.  

 
7.2 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
De AVG is de Verordening die van kracht is in de gehele Europese Unie. 
Deze verordening heeft een rechtstreekse werking.  
 
7.3 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)  
Sinds 25 mei 2018 is de UAVG van kracht in Nederland. Deze wet is de uitvoeringswet voor 
Nederland van de Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming en geeft aan wat de 
rechten zijn van iemand van wie persoonsgegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van 
anderen die deze persoonsgegevens wensen te gebruiken. Deze wet is van toepassing op de geheel 
of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  
De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de 
bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.  
 
7.4 Cookie-wetgeving  
De cookiewetgeving heeft als doel om kaders te stellen aan de plaatser van cookies bij een 
gebruiker/internetter van de website. Een cookie is data die wordt opgeslagen om de gebruiker te 
identificeren met als doel de gebruikservaring te verbeteren of de gebruiker in zijn gebruik te traceren 
en dit te analyseren. Indien gebruik gemaakt wordt van cookies met als doel het traceren en 
analyseren, dient de gebruiker eerst duidelijk en volledig te worden geïnformeerd over het gebruik 
van cookies. De gebruiker moet vooraf worden geïnformeerd over het feit dat zijn gegevens via een 
cookie (kunnen) worden opgeslagen. Deze wet is gebaseerd op de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC. 
De richtlijn, ook wel ePrivacy Directive genoemd, wordt in elk betrokken EU-land omgezet in nationale 
wetgeving.   
 
7.5 Meldplicht Data lekken (onderdeel UAVG) 
De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een 
melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. 
En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt). 
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens 
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. 



 

8. Uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens  
De Rank hanteert de navolgende uitgangspunten voor verwerking:  

a) Er is één van de zes wettelijke grondslagen van toepassing: 
1. Toestemming van de betrokken persoon 
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 

verplichting 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen 
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen 

belang of uitoefening van openbaar gezag 
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen 
b) Delen van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld als er een doel en noodzaak voor is. 
Persoonsgegevens worden niet extern gedeeld, behalve als er een Verwerkersovereenkomst 
is afgesloten. 

c) Toepassen van transparantie. 
De betrokkene moet kunnen overzien door wie en voor welk doel zijn gegevens worden 
verwerkt.  

d) Doelbinding.  
Persoonsgegevens mogen slechts voor bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden worden  

 verzameld.  
e) Kwaliteit. 

De persoonsgegevens moeten zo juist mogelijk, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend en 
niet bovenmatig zijn.  

f) Rechten van de betrokkenen  
De betrokkenen hebben het recht om kennis te nemen van hun gegevens en te laten 
verbeteren of te verwijderen. Tevens hebben zij er recht op om bezwaar te maken tegen het 
verwerken van persoonsgegevens.  

g) Beveiliging 
Passende maatregelen van technische en organisatorische aard vormen het noodzakelijke  
sluitstuk van een rechtmatige verwerking. 

h) Verwerking door een Verwerker  
De Rank is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door een Verwerker. 
Deze heeft de verplichting de gegevensbewerking te beveiligen, voorwaarden te accepteren 
die de verantwoordelijke op grond van de AVG aan de Verwerker oplegt en hierbij 
geheimhouding betrachten. Hiertoe wordt met elke externe Verwerker, die persoonsgegevens 
van de Rank verwerkt, een Verwerkersovereenkomst gesloten. 

i) Richtlijnen met betrekking tot verwerkingen buiten de EU 
Er mogen nooit persoonsgegevens, die onder verantwoordelijkheid van de Rank worden 
verwerkt, worden verstrekt aan partijen die hun domicilie hebben gekozen buiten de Europese 
Unie.   

 
 
 

9. Overige rollen en taken 
Naast die van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters kent de Rank in relatie tot privacy 
risicobeheersing de navolgende rollen met de daarbij behorende verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden.    
 
9.1 Voorzitters c.q. verantwoordelijken van de geleding 
Verantwoordelijk voor doen naleven van het door de Kerkenraad vastgestelde beleid, de interne 
richtlijnen en wet- & regelgeving. Levert input over de processen en de bijbehorende privacy risico’s 
aan het College van Kerkrentmeesters. 
 
 
 
 



9.2 Privacy-adviseur 
Adviseert en ondersteunt het College van Kerkrentmeesters over alle zaken betreffende privacy. De 
privacy-adviseur heeft geen zitting en stemrecht in het College, maar kan wel op verzoek aanwezig 
zijn bij de vergaderingen.  
De privacy-adviseur kan onder andere een bijdrage leveren aan:   

a) Noodzakelijke kennis omtrent privacy en bijbehorende wet- en regelgeving; 
b) Uitleg van en toelichting op Privacy Beleid en de bijbehorende Richtlijnen; 
c) Ondersteuning en advisering van het College van Kerkrentmeesters; 
d) Begeleiding bij het uitvoeren van privacy maatregelen;  
e) Opstellen van Verwerkersovereenkomsten met externe verwerkers; 
f) Uitvoeren van DPIA’s per geleding en opstellen van bijbehorende maatregelen;  
g) Beoordelen van privacy incidenten c.q. datalekken en de registratie daarvan.   

 

10. Naleving van het beleid  
Controle op de naleving van het beleid is nodig om te borgen dat privacy risico’s in voldoende mate 
beheerst worden.  
Het College van Kerkrentmeesters zal eenmaal per twee jaar per geleding toetsen of het beleid en de 
Richtlijnen worden nageleefd. Het College rapporteert hierover aan de Kerkenraad. 
De planning van de controle op naleving wordt vastgelegd in een rooster waarbij, in het kader van 
spreiding, elk jaar de controle van enkele geledingen plaats vindt.  
 
De risico-eigenaar heeft de mogelijkheid om af te (laten) wijken van het beleid. Een rechtvaardiging 
hiervoor kan zijn dat de kosten, indien het beleid gevolgd wordt, hoger uitvallen dan de mogelijke 
schade bij manifest worden van het risico. Alle afwijkingen worden formeel geaccepteerd door de 
risico-eigenaar, geregistreerd en doorgegeven aan de Kerkenraad. 


