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1. Privacyverklaring AVG, IC Utrecht Dovenpastoraat 

 

1a Informatie over de nieuwe privacywet (AVG)  
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) 
ingegaan. In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met 
persoonsgegevens. IC Utrecht hecht grote waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van al haar leden en werkt er dan ook hard aan om aan deze wet te voldoen.  
 
Eén van de dingen die hoort bij de nieuwe privacywet is u informeren over de vernieuwde 
privacyverklaring, waar onder andere in staat welke persoonsgegevens IC Utrecht van u bijhoudt, 
hoe wij die gebruiken en wat uw rechten zijn.  

Omdat u momenteel deelnemer – voorganger – bestuurslid of ondersteuner c.q. vrijwilliger bent 
van IC Utrecht, gaan wij er van uit dat IC Utrecht uw toestemming heeft om de door u 
beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.  

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van de bij ons bekende gegevens, wilt u dat dan kenbaar 
maken? 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC Utrecht, Dovenpastoraat. 
ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com 
Graag vernemen wij dan ook van u welke gegevens IC Utrecht wel van u mag gebruiken. 
 
 
1b Algemeen 
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert IC Utrecht u 
over de wijze waarop IC Utrecht persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden IC Utrecht 
persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als IC Utrecht persoonsgegevens van u 
verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe IC Utrecht omgaat met 
persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van IC Utrecht, 
verkregen via verschillende aanmeldprocessen als deelnemer, geïnteresseerde of 
nieuwsbriefontvanger. 
 

1c Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld 
naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens 
naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
 
1d IC Utrecht Dovenpastoraat 
IC Utrecht hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken 
van persoonsgegevens van deelnemers, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. IC 
Utrecht verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten 
aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). IC Utrecht is verantwoordelijke in de zin 
van de AVG. 
 
1e Leeswijzer privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste 
beschreven.  
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2. Van wie en welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 
2a Welke persoonsgegevens verzamelt IC Utrecht en wat wordt er mee gedaan? 
IC Utrecht verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect 
een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld deelnemers, 
voorgangers, kerkenbestanden, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere 
geïnteresseerden. IC Utrecht verzamelt alleen persoonsgegevens die zijn binnen gekomen vanuit 
uw eigen aanmelding/registratie. 
 
2b De categorieën persoonsgegevens die IC Utrecht verwerkt zijn: 

• Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) 

• Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens) (indien van toepassing) 

• Deelnemers gegevens (zoals relatie (deelnemers) en indien van toepassing de taak of 
       functie binnen IC Utrecht) 
 
IC Utrecht verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 
 
Hierbij moet u denken aan het versturen van uitnodigingen voor kerkdiensten, 
Bijbelstudieavonden, Contactdagen of andere bijeenkomsten die georganiseerd worden voor 
doven en slechthorenden. En voor het versturen van nieuwsbrieven van de IC. 
Daarnaast worden de adressen gebruikt voor het sturen van een kaartje bij verdrietige of blijde 
omstandigheden. En door het pastoraat voor het afleggen van bezoekjes. 
 
2c Van wie en welke (persoons)gegevens worden verwerkt? 
De IC verwerkt persoonsgegevens van mensen waarmee de IC een relatie heeft en/of omdat zij 
deze zelf aan de IC hebben verstrekt. 
De IC onderscheidt de volgende gegevens categorieën 
a. Bij de IC betrokken mensen (doof en horend). 
b. Voorgangers. 
c. Tolken gebarentaal 
d. Interkerkelijke Commissies/Christelijke Dovenorganisaties 
e. Kerkenraden en functionarissen  
f. Donateurs 
 
a. Bij de IC betrokken mensen (doof en horend): 

b. Voorgangers 

c. Tolken gebarentaal  

 
d. Interkerkelijke Commissies/Christelijke dovenorganisaties 
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e. Kerkenraden en medewerkers 

f. Donateurs 

 
Alle voornoemde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van het 
faciliteren van de taken van de IC (zoals het organiseren van dovendiensten enz.) die geen 
commercieel karakter hebben. 
 

 

3. Waar en hoe worden de gegevens bewaard? 
 
3a Wijze van bewaren persoonsgegevens. 
IC Utrecht Dovenpastoraat verwerkt de persoonsgegevens digitaal. De gebruikte digitale 
apparatuur (Desktopcomputer en laptop) is vergrendeld met een unieke toegangscode. 
Persoonsgegevens die op papier bewaard worden, worden bewaard in de brandkast, voorzien 
van cijferslot. Bij alle vormen van bewaren van persoonsgegevens zijn deze niet toegankelijk voor 
derden. 
 

4. Richtlijnen voor verwerking en gebruik van gegevens. 
 
4a. Functionaris Gegevensbeheer 
De IC Utrecht Dovenpastoraat heeft de secretaris als functionaris gegevensbeheer (FG) 
aangesteld. De aangestelde FG vervult de functie van ‘Functionaris Gegevensverwerking’ voor 
onbepaalde tijd. Bij opvolging zal de FG de functie inclusief de functieverantwoordelijkheden 
overdragen aan de nieuwe FG. 
 
4b Wie hebben er toegang tot de gegevens van de IC 
Dat bepaalt het bestuur van de IC. Maar in de regel zullen dat alleen bestuursleden en pastoraal 
medewerker zijn. 
De functionaris gegevensbeheer zal in het geval van het wisselen van bestuursleden de 
beheerder van de IC-gegevens vragen het account van het aftredende bestuurslid te sluiten en 
het account van het aantredende bestuurslid te openen. Tevens worden zij in bovengenoemde 
protocollen onderwezen. 
De IC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
De IC voert geen technische of analytische cookies uit, zodat er geen inbreuk wordt gemaakt op 
uw privacy. 
 
4c Hoe lang bewaart IC Utrecht uw persoonsgegevens? 
IC Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor 
de gegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld bij beëindigen deelnemer schap zullen uw gegevens 
verwijderd worden uit ons bestand. 
 

 

5.Richtlijnen tot het maken van bezwaar. 
 
Bent u het niet eens met de informatie persoonsgegevens die over u bij de IC bekend is, dan kunt 
hiertegen bezwaar maken bij de IC Utrecht Dovenpastoraat. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.  ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com 
Indien u na overleg met de IC Utrecht Dovenpastoraat niet tot overeenstemming kan komen met 
betrekking tot de aanwezige persoonsgegevens, dan is het mogelijk bezwaar aan te tekenen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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