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Vragenlijst
Wat zijn de activiteiten van het segment?

•
•

•

Contact onderhouden met ouders en hun
kinderen
Organiseren en uitnodigen voor reguliere
frequente bijeenkomsten van Oppasdienst,
Kindernevendienst, Kinderclub,
(basis)catechese en HOS
Organiseren en uitnodigen voor enkele
evenementen voor kinderen, zoals een
Kerstlichtjestocht, Catecheseweekend, enz.

Wat is de doelstelling?

•
•
•
•

In contact komen met kinderen en blijven
Zorgdragen voor (onderlinge) binding
Creëren van gezelligheid
Kinderen geloof bijbrengen

Wat zijn de rollen van de partijen?

Welke partijen doen mee?

• Primaire ledenadministratie: leveren relevante
data
• Jeugdouderlingen: onderhouden contact met
jeugd, ouders en Kerkenraad; verzorgen
jeugdpastoraat
• Leiding van de jeugdactiviteiten: leiden van de
activiteiten en uitnodigen kinderen
• Ouders van kinderen: aanleveren data van
betrokken kinderen
• Kinderen zelf: deelnemen aan de activiteiten

•
•
•
•
•

Primaire ledenadministratie
Jeugdouderlingen
Leiding van de jeugdactiviteiten
Ouders van kinderen
Kinderen zelf

Worden er gegevens verwerkt?

Indien ja, er worden gegevens
verwerkt .. SLIDE 4

Indien niet, het is een
verandering/ change .. SLIDE 5

Welke data behoefte heeft het segment?

Gegevens van de kinderen
Contactgegevens ouders
Contactgegevens vrijwilligers / leiding
jeugdactiviteiten
Welke bron heeft de data?

1. Primaire ledenadministratie
2. Indien geen gemeentelid: kind/ouders van
kind
3. Jaarboekje (afgeleid van primaire
ledenadministratie)
Van wie wordt er data verwerkt?

• Kinderen eigen gemeente
• Externe deelnemende kinderen (melden zich
zelf aan)
• Ouders van kinderen

Welke verwerking wordt er met de data gedaan?

• Opvragen bij primaire ledenadministratie
• Opslaan op persoonlijke pc van jeugdouderlingen
• Delen van voor betrokken jeugdclub relevante
data met leiders van jeugdactiviteiten (naam,
voornaam, straatnaam, huisnummer,
postcode, plaats, leeftijd en emailadres)
• Bewaren tot aan bewaartermijn en
verwijderen na bewaartermijn

Wat is het doel van deze verwerking?

• Voeren van een adequate en actuele
administratie van jeugdleden en jeugdleiding,
zodat deze gericht voor activiteiten benaderd /
uitgenodigd kunnen worden

Welke specifieke data wordt er verwerkt?

Kind: naam, voornaam, roepnaam,
geboortedatum, straat, huisnummer, postcode,
woonplaats, geslacht, telefoonnummer
Ouders: mobiel telefoonnummer, emailadres
Medische gegevens en gebruik medicatie (enkel
die gegevens die noodzakelijk zijn voor het
welzijn van jeugdleden bij weekenden)

Wie krijgt toegang tot de gegevens?

• Jeugdouderlingen (met ambtsgeheimhouding)
• Leiding van jeugdactiviteiten voor het deel dat
hun activiteit betreft

Vragenlijst
Wordt de verwerking uitbesteed aan een verwerker?

Nee

Is er gegevensverkeer met landen buiten de EU?

Nee

Overige informatie

nvt

- invullen Privacy deskundige

Impact Assessment verwerking
Risico

Doelbinding

Grondslag

✓ Wat is de risicokwalificatie van de
verwerking?

Risicoklasse 2B; extra gevoelige gegevens

✓ Zijn de doeleinden concreet vastgelegd en
noodzakelijk?
✓ Worden er gegevens verwerkt voor
historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden?

Ja

✓ Op welke grond worden er persoonsgegevens
verwerkt?
- Toestemming.
- Wettelijke verplichting.
- Gerechtvaardigd belang.
- Publiekrechtelijke taak.
- Overeenkomst met betrokkene.
- Vitaal belang van betrokkene.

Gerechtvaardigd belang

Nee

✓ Worden er bijzondere gegevens verwerkt?

Ja (godsdienst)

Kwaliteit

✓ Is de verwerking proportioneel, substantieel
en ter zake doend?

Ja

Security

✓ Is er speciale aandacht nodig voor security in
relatie tot de beveiliging, het systeem of de
verwerking?

Nee

- invullen Privacy coördinator

Analyse en maatregelen
Privacy Analyse

Er worden extra gevoelige gegevens verwerkt, o.a. prive-adressen, geboortedata en –zeer beperktnoodzakelijke medische gegevens en medicatie, enkel indien noodzakelijk voor het welzijn van het
jeugdlid bij weekenden).
Gegevens worden enkel gedeeld (voor zover noodzakelijk voor betrokken activiteit) met de leiding van
betrokken activiteit. Conform Ordinantie 4-2 van de kerkorde van PKN is ook dit gemeentelid gehouden
tot geheimhouding.
Gegevens worden ontvangen via losse mutaties of een mutatie-bestand van de primaire
ledenadministratie; deze gegevens worden gedeeld met een mail.
Maatregelen

Ontvang en deel bestanden op een veilige manier. Verifieer goed of bij verzending het juiste emailadres
wordt gebruikt. Indien mogelijk: beveilig bestanden met een wachtwoord.
Deel geen gegevens met papieren lijsten of geef deze (indien toch noodzakelijk) persoonlijk af
Deel geen gegevens anders dan met de leiding van de betrokken activiteit
Deel enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de ontvanger
Streef naar het voorkomen van het moeten delen van data via mail, USB of lijsten bijv. door toepassen
van één geautomatiseerde administratie met autorisatie per geleding.
Verwijder gegevens die ouder zijn dan de bewaartermijn (2 jaar)
Meldt aan de leiding van jeugdactiviteiten dat ook zij de ontvangen gegevens zorgvuldig behandelen,
niet verder delen en verwijderen na de bewaartermijn (2 jaar)
Deel geen overzichten met foto’s van leiding of jeugdleden zonder toestemming

