PROTESTANTSE GEMEENTE TE SOESTERBERG
TOESTEMMINGSFORMULIER
WET OP DE PRIVACY (AVG - Algemene verordening gegevensbescherming)
Beste kerkbezoeker,
In de kerk gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leden en kerkbezoekers.
Daarom vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens, te weten foto's en video's
die van u in of bij de kerk gemaakt zijn.
ln de onderstaande tabel kunt u door een vinkje te plaatsen bij wel of geen toestemming, voor elk
van de vermelde media aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van foto's of
filmpjes waar u herkenbaar op voorkomt. U mag natuurlijk altijd terugkomen op uw keuze. We
vragen u dit dan schriftelijk te doen.
De toelichting vindt u op de achterzijde van dit formulier.
BEELDMATERIAAL
WAT

WEL TOESTEMMING

GEEN TOESTEMMING

Foto's op website
Foto's op Facebook
Filmpjes op website
Filmpjes op Facebook
Foto's in brochure of flyer (b.v. voor de actie
Kerkbalans)
Door de kerk gemaakte foto's in de krant

ONDERTEKENING
Plaats:

Datum:

Naam:
Handtekening:
N.B.:
-

Eén formulier per persoon
Na invulling kunt u dit formulier als volgt retourneren:
o Deponeren in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte van de Vredekerk;
o Bezorgen bij de scriba, Apollo 134, Soesterberg;
o Per post opsturen naar de scriba, Postbus 46, 3769 ZG Soesterberg;
o Scannen en per e-mail opsturen naar de scriba, info@pknsoesterberg.nl

TOELICHTING
Persoonsgegevens en beeldmateriaal van kerkleden mogen wij niet zomaar delen met derden. Als wij
dat wel willen doen hebben we in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) toestemming van u nodig.
Uw toestemming is niet benodigd voor zover het gegevens betreft die benodigd zijn voor de
gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. Denk hierbij aan lidmaatschap-informatie, pastorale
informatie, adreslijsten, roosters en deelnemers voor de div. activiteiten, abonnementslijsten,
betalingsgegevens, enz. Deze gegevens worden niet gepubliceerd en worden alleen verstrekt dan wel
zijn alleen toegankelijk voor diegenen die ze voor de kerkelijke activiteiten nodig hebben.
Deze lijsten bevatten ook niet meer informatie dan nodig is voor het gebruiksdoel.
BEELDMATERIAAL
Tijdens kerkdiensten en door de kerk georganiseerde activiteiten maken we regelmatig foto's en
video's. Dit beeldmateriaal gebruiken we om andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee
bezig zijn en om zelf nog eens te kunnen terugblikken. Uiteraard betekent dit dat u op dit
beeldmateriaal te zien kan zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. We plaatsen
geen opnames waarvan wij denken dat u daar schade van zou kunnen ondervinden.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in opdracht van ons wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto's of video's maken tijdens kerkelijke activiteiten. Het
enige wat we daar als kerk aan doen, is alle bezoekers/deelnemers te vragen terughoudend te zijn bij
het plaatsen van foto's en video's op internet.
ONDERTEKENING
ln geval van echtparen of partners ontvangen we graag een door ieder apart ingevuld en
ondertekend formulier retour.
Voor minderjarige kinderen ontvangen wij graag een door één van de ouders ondertekend formulier
retour.

