
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met 
persoonsgegevens.  
 
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens en leest u wat persoonsgegevens zijn. Tevens 
informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten 
zijn. Ook vindt u hier wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden 
verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden.  
 
Onze gegevens 
Hervormde Gemeente Norg 
Postadres: Oosteind 9, 9331 AE Norg 
E-mail adres: agnes.boelens@planet.nl 
Telefoonnummer : 0592 612712 
 
Persoonsgegevens 
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat 
betekent dat wij van iedereen die doop, belijdend lid of donateur is de adresgegevens hebben 
vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de 
bankgegevens vastgelegd.  
 
Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn 
vastgelegd in onze financiele administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk zijn.  
 
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de betreffende werk. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het bewaren, ordenen, opvragen, 
wijzigen, bijwerken, raadplegen, gebruiken, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van 
uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan een derde partij, 
indien dat noodzakelijk is. 
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Rechten 
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd? Stuur dan een e-mail 
naar agnes.boelens@planet.nl met het verzoek tot inzage van uw gegevens. Uiterlijk binnen vier 
(4) weken krijgt u een reactie op het verzoek. 
 
Zijn uw persoonsgegevens onvolledig, niet juist, niet langer ter zake dienend voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met wet- of regelgeving dan heeft u 
uiteraard recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur de juiste 
gegevens of uw verzoek tot verwijdering naar agnes.boelens@planet.nl  
 
Veiligheid 
Wij passen alle mogelijke technische, functionele en organisatorische maatregelen toe om uw 
persoonsgegevens veilig te verwerken. Tevens zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke 
personen toegang hebben tot gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.  
 
Bewaren 
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk geregistreerd en alleen voor de 
uitvoering en registratie van de doeleinden. Wettelijke termijnen en voorschriften zijn hierop van 
toepassing.  
 
Websites van derden 
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet 
garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens 
omgaan. Lees daarom altijd eerst de privacyverklaring van de website van derden.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website 
gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 
zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Norg, 15 juni 2018 
 


