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Aanwezige informatie bij IC Utrecht 
Dovenpastoraat t.b.v. AVG. 
 
ADMINISTRATIE 
 
Persoonlijke gegevens Deelnemers: 

• Naam 

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Telefoonnummer (indien van toepassing) 

• Mobiel Telefoonnummer (indien van toepassing) 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 
 
 
Waar worden deze gegevens voor gebruikt: 

• Uitnodigingen versturen voor kerkdiensten 

• Uitnodigingen versturen voor Saamhorig (Bijbelstudiegroep) 

• Uitnodigingen versturen voor bijzondere bijeenkomsten. 

• Versturen van IC Nieuws 

• Versturen van berichtgeving over deelnemers. Bijvoorbeeld bij ziekte, feestelijkheden 
etc. 

 
Hoe worden de gegevens bewaard: 

• Digitale administratie: 
Digitale gegevens worden opgeslagen op een desktopcomputer en een laptop. 
Beide zijn beveiligd met een uniek wachtwoord en niet toegankelijk voor derden. 

• Papieren administratie. 
Administratie op papier is opgenomen in ordners en liggen in een brandkast. 
Brandkast is beveiligd met uniek codeslot en niet toegankelijk voor derden. 

• E-mail gebruik. 
E-mail gebruik gaat via het e-mailadres van de IC Utrecht Dovenpastoraat. Bij het 
versturen van e-mail wordt het eigen adres van de IC Utrecht gebruikt als eerste 
geadresseerde. De doelgroep geadresseerden worden vermeld in blind copy. Dit  
e-mailadres is beveiligd met een uniek wachtwoord. Niet toegankelijk voor derden. 

• Foto- en filmmateriaal. 
Foto- en filmmateriaal worden opgeslagen op een desktopcomputer en een laptop. 
Beide zijn beveiligd met een uniek wachtwoord en niet toegankelijk voor derden. 

• Website 
Op de website van de IC Utrecht worden alleen de namen van bestuursleden en 
ondersteuners van het bestuur genoemd. Er worden geen adressen of persoonlijke 
gegevens gepubliceerd.  Het gebruik van namen gebeurt met toestemming van de 
betrokkenen. 
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WEBSITE (toepassing aanwezige informatie) 
 
De Website van de IC Utrecht is vrij toegankelijk voor deelnemers van de IC Utrecht en 
overige bezoekers. 
 
De website is als volgt opgebouwd: 
 

• Homepage 
▪ Hierop zijn ter informatie de kerkdiensten, Bijbelstudieavonden Saamhorig en 

overige bijeenkomsten vermeld. Met vermelding van data. 
 

• Kerkdiensten 
▪ Hierop staan de kerkdiensten vermeld.  
▪ De agenda met activiteiten 
▪ Informatie over De Kapel waar we maandelijks een dienst hebben. 

 

• Over IC Utrecht 
▪ Voorstellen wie wij zijn als IC Utrecht Dovenpastoraat, waar we voor staan en wat 

we kunnen betekenen voor de dove medemens. 
 

• Activiteiten 
▪ Informatie over Pastoraat 
▪ Informatie over de Bijbelstudiegroep Saamhorig. Door wie het wordt 

georganiseerd. 
Vermelding van namen is met instemming van de betrokkenen. 

▪ Kerstbijeenkomst 
▪ Informatie over Doven organisatie Madurai India. Wordt gesteund vanuit IC 

Utrecht. 
▪ Project van NCBD (Nederlandse Christelijke Bond van Doven). Betreft wisselende 

projecten. Wordt gesteund vanuit IC Utrecht. 
 

• Contact gegevens 
▪ Namen van de bestuursleden en ondersteuners. Betreft de functies; voorzitter, 

secretaris, ouderling, ondersteuners en pastor. 
Betreft alleen het gebruik van namen. Met instemming van betrokkenen. 

 

• Gebruik foto’s 
▪ Het gebruik van foto’s wordt met grote terughoudendheid toegepast. Bij plaatsing 

wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betrokken personen. 
 
 
IC Utrecht Dovenpastoraat 
Januari 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


