AVG en onze parochie?!
De uitdaging ten aanzien van de AVG is zoeken naar de balans tussen
wat moet en hoe het werkbaar blijft.
Maar eerst wat houdt de AVG nu eigenlijk in! Op 25 mei 2018 werd de AVG ingevoerd in
Europa, daarvoor bestond al de wet bescherming persoonsgegevens in Nederland (Wbp). In
grote lijnen is er niet zoveel veranderd, behalve dan dat er meer gecontroleerd gaat worden
en de boetes behoorlijk kunnen oplopen.
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat over het goed
regelen van het verwerken van persoonsgegevens. Met Verwerken wordt bedoeld; het
verzamelen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en
vernietigen van gegevens. Als we spreken over Persoonsgegevens dan gaat dit over alle
informatie die over een persoon bekend is. Deze informatie is het eigendom van de persoon,
dus mag een ander er niet zomaar van alles mee doen. Het is net als met je auto. Het is jouw
eigendom en daar wil je ook niet dat anderen zonder jouw toestemming gebruik van maken.
Dus als je hem parkeert bij Schiphol, dan ga je ervan uit dat er goed opgepast wordt en dat
er niet het hele land mee doorgereden wordt.
Als verwerker word je geacht om verantwoordelijk met de persoonsgegevens om te gaan,
dus moet dit goed geregeld worden en dit moet de verwerker ook kunnen aantonen.
Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen zijn;
• toestemming, de betrokken persoon geeft schriftelijk aan dat zijn/haar gegevens
verwerkt mogen worden.
• wettelijke verplichting, vanuit de wet wordt gesteld dat het noodzakelijk is om de
gegevens te verwerken.
• gerechtvaardigd belang, hiermee wordt bedoeld dat de gegevens nodig zijn om de
belangen goed te kunnen uitvoeren.
Deze laatste reden geldt in grote mate voor de kerk. Daarnaast heeft de kerk in de AVG ook
nog een uitzonderingspositie. Hierin is namelijk opgenomen dat kerken en religieuze
verenigingen of gemeenschappen, die al eigen regels omtrent privacy hebben opgesteld,
deze mogen aan houden, als ze maar in overeenstemming worden gebracht met de AVG.
Voor onze parochie gaat het om het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies
vastgesteld op 10 mei 2018 (zie www.sintvitusparochie.nl/parochieportal/avg-privacywet/).
Om als kerk ons te kunnen beroepen op het gerechtvaardigd belang, moet het verwerken
voldoen aan één van de volgende kenmerken:
➢ verkondiging van het geloof,
➢ helpen bij de heiliging van gelovigen
➢ nodig voor het besturen van de parochie.
Veel op het gebied van de AVG wordt op landelijk niveau voor alle parochies tegelijk
geregeld. (Bijv. functionaris gegevensbescherming en formats voor het privacyreglementen,
verwerkersovereenkomsten, social media beleid)

Wat betekent de invoering van de AVG voor onze parochie?
Een paar aandachtspunten;
1. In het dagelijks gebruik is het vooral belangrijk om alert en voorzichtig te zijn bij het
omgaan met privacygevoelig gegevens. Bijv. gegevens op losse briefjes, excelbestanden zomaar verspreiden of persoonsgegevens door geven aan derden (dit
laatste niet doen! Tenzij er afspraken in een verwerkersovereenkomsten zijn
vastgelegd)
2. Het nieuwe ledenadministratiesysteem DocBase voldoet aan de privacywetgeving.
Enkele parochies zijn al over en in de week van 12 nov gaan wij ook over. De
ledenadministratie en het bijhouden van de kerkbalans komt in één systeem met een
onderverdeling per locatie.
3. Toestemming is, vanwege het gerechtvaardigd belang, niet altijd nodig. Een
uitzondering hierop zijn de gegevens van kinderen. Hiervoor is altijd toestemming
van ouders nodig.
4. Toestemming is ook nodig als iemand duidelijk herkenbaar op een foto in het
Vitusnijs, op de website of de social media van de kerk staat. Dit geldt tevens voor
het publiceren van telefoonnummers en e-mailadressen (behalve parochiële emailadressen)
5. Bij filmopnames tijdens kerkdiensten, mag alleen het priesterkoor gefilmd worden.
Vooraf moet kenbaar gemaakt worden dat er gefilmd wordt en aangeven hoe je kunt
voorkomen om herkenbaar in beeld te komen.
6. Als werkgroepen informatie aanleveren voor Vitusnijs en hier staan
persoonsgegevens in, dan wordt verondersteld dat hiervoor toestemming is.
7. Klachten in het kader van de AVG (bv. tav het plaatsen van een foto) kunnen
schriftelijk of via e-mail gestuurd worden aan het bestuur. De klacht wordt dan in
behandeling genomen en indien nodig maatregelen nemen. (Bv. foto zsm
verwijderen) Ten aanzien van de geuite klacht, wordt altijd gecommuniceerd met de
betrokkenen.
8. Als lid van de kerk heeft u recht op inzage in en wijzigen van uw gegevens. Nu nog
zullen deze verzoek aan het bestuur gezonden moeten worden, maar op korte
termijn zal dit via een app kunnen, zodat iedereen zelf zijn/haar gegevens kan
aanpassen.
Misschien ontstaat nu de indruk dat veel dingen niet meer mogen, maar eigenlijk was
dat al zo. Het enige verschil is dat er sinds 25 mei 2018 hier extra nadruk op ligt en er zal
meer op gehandhaafd worden. Toch is de belangrijkste boodschap dat we met elkaar
alert zijn op het moment dat we met persoonsgegevens te maken hebben en bij twijfel
met elkaar te overleggen hoe we hiermee omgaan.

