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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 werd in de Europese Unie de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht. Deze verplicht allerlei instellingen, waaronder 
kerken, om zorgvuldig om te gaan met privacy en persoonsgegevens. Ook krijgen 
mensen meer rechten om instellingen aan te spreken op de bescherming van hun 
persoonsgegevens en privacy. Hieronder vertellen we hoe we in Ichtus daarmee 
omgaan. 
 
Leden- en bezoekersadministratie 
De secretaris van Ichtus voert een leden- en bezoekersadministratie. Daarin 
worden hoogstens geregistreerd: achternaam, voornamen, roepnaam, geslacht, 
geboortedatum, wie samen een gezin of huishouden vormen, woon- en/of 
postadresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), burgerlijke staat, datum 
en gemeente van doop, en datum van begin en einde van lidmaatschap. 
De gegevens staan in een database die niet via internet toegankelijk is en beveiligd 
is met een wachtwoord. De secretaris gebruikt de gegevens voor communicatie 
vanuit Ichtus. Die bestaat uit enkele e-mails per jaar met nieuws over activiteiten 
van of gebeurtenissen in Ichtus. 
De secretaris gebruikt de gegevens ook om te bepalen wie tot welke doelgroep (bijv. 
Ichtus Kids, 55+-groep) behoort, en kan de desbetreffende bedienings- of 
kaderleiders van Ichtus daarover informeren. 
Verder wordt geen informatie met derden gedeeld. Verzoeken om contactgegevens 
worden doorgeleid naar de persoon met wie contact gezocht wordt, of afgewezen. 
 
Financiële administratie 
De penningmeester van Ichtus voert een financiële administratie, o.a. van de giften 
die per bank aan Ichtus of via Ichtus aan derden worden gegeven. Bij 
overschrijvingen aan Ichtus zijn alleen de gebruikelijke persoonlijke 
betaalgegevens aan de orde; bij overschrijvingen vanuit Ichtus worden geen 
persoonlijke betaalgegevens meegestuurd. 
Jaarlijks worden betalingen in de financiële administratie van Ichtus 
steekproefsgewijs gecontroleerd door een kascommissie die uit enkele leden van 
Ichtus bestaat. Bij de kascontrole wordt geen aandacht gevestigd op 
persoonsgegevens; in verslagen van de kascommissie komen geen 
persoonsgegevens aan de orde. 
 
Beeld- en geluidsmateriaal 
Ichtus publiceert op haar website beeld- en geluidsmateriaal van preken en andere 
voordrachten in de gemeente, tenzij de spreker of de aard van het gesprokene zich 
daartegen verzet. 
Ichtus publiceert, onder verantwoordelijkheid van de secretaris, op haar website en 
Facebook-pagina beeldmateriaal van activiteiten die ze organiseert. Daarbij brengt 
Ichtus geen mensen herkenbaar in beeld van wie enigszins vermoed kan worden 
dat ze tegen publicatie bezwaar zouden kunnen hebben. 
 
Interne communicatie 
Voor interne communicatie gebruikt Ichtus de Ichtus app. Ichtus behandelt de 
gegevens die gebruikers in de Ichtus app invoeren, op dezelfde wijze als gegevens 



ten behoeve van de leden- en bezoekersadministratie, de financiële administratie 
en beeld- en geluidsmateriaal. De ontwikkelaar van de Ichtus app, Donkey Mobile, 
verwerkt gebruikersgegevens op de manieren die vermeld worden onder ‘Veiligheid 
van gegevens’ bij de Ichtus app in de Play Store. 
 
Rechten van belanghebbenden 
Mensen die vragen hebben of rechten willen uitoefenen betreffende privacy en 
bescherming van persoonsgegevens in Ichtus, kunnen zich via 
info@ichtusgemeente.nl wenden tot de secretaris van Ichtus. Deze zal hun rechten 
spoedig en ruimhartig respecteren. 
Eén van die rechten betreft het recht om vergeten te worden. Wanneer mensen 
daarom verzoeken of wanneer zij anderszins niet meer als betrokken bij Ichtus 
beschouwd kunnen worden, verwijdert de secretaris hen uit de leden- en 
bezoekersadministratie. 
 
Gegevensbescherming door betrokkenen bij Ichtus 
Het kan zijn dat leden of andere betrokkenen bij Ichtus als onderdeel van hun 
betrokkenheid bij Ichtus persoonsgegevens verwerken of beeld- en 
geluidsmateriaal vervaardigen en publiceren. Als daarbij ongewenst of twijfelachtig 
gedrag ter aandacht van Ichtus komt, zal Ichtus hen daarop aanspreken in de geest 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarmee kan Ichtus niet 
voor zulk gedrag verantwoordelijk gesteld worden. 
 
Het bestuur van Ichtus vindt het belangrijk dat privacy en persoonsgegevens 
binnen Ichtus gerespecteerd en beschermd worden. We hopen dat ook 
bovenstaande bijdraagt aan een klimaat in de gemeente waarin iedereen zich veilig 
voelt en we samen de familie kunnen vormen waarin God ons zegenen wil. 
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