Privacy binnen onze gemeente - 1
Er is veel te doen over privacy; de vraag daarbij is
welke gegevens over ons bekend zijn en wat
daarmee wordt gedaan. Ook binnen onze gemeente
zijn gegevens vastgelegd van leden en vrienden en daarvoor gelden de
privacy-wetten ook. In deze en volgende uitgaven van de Brug leest u
meer over privacy en wat dit voor onze gemeente betekent.
Bij de berichten over privacy komen we de afkortingen AVG en GDPR
tegen. AVG is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de
door de Europese Unie ingevoerde privacywetgeving en GDPR staat
voor “General Data Protection Regulation”, dat is de Engelse benaming
voor diezelfde wet. In veel nieuwsberichten lijkt het alsof dit iets nieuws
is, maar er was in Nederland al tientallen jaren de “Wet bescherming
persoonsgegevens” (afgekort WBP), die grotendeels dezelfde bedoeling
had. Maar door de ‘Social Media’ en het toegenomen gebruik van
‘Online Winkelen’ kwamen onze namen en adressen in steeds meer
(internationale) registers terecht en dat wordt nu beter geregeld.
Onze gemeente heeft van alle leden en vrienden ook gegevens
vastgelegd: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en eventueel
E-mailadres. Verder hebben we uw geboortedatum genoteerd en van
leden ook de doopdatum. Als u nu dit stukje in De Brug zit te lezen, dan
weet u al wat we daarmee doen: we sturen u ‘De Brug’ per post of Email. Achterin elke Brug staat de verjaardagskalender: daarvoor
gebruiken we uw geboortedatum. Die gegevens delen we binnen de
gemeente met elkaar: daarom krijgt u kaartjes met uw verjaardag. We
vertellen ook aan elkaar als er ergens zorg of ziekte is, zodat we elkaar
daarin ook kunnen steunen.
Als gemeente hebben we ook een financiële relatie met onze leden en
vrienden. We vragen om bijdragen en die worden door velen regelmatig
overgemaakt. Voor het Paasdankoffer hebben we bij de vorige Brug een
acceptgiro gestuurd en daarmee werd veel gegeven. Bij deze Brug
krijgen de leden een acceptgiro voor de Uniecontributie. Omdat we
weten wie lid is en wie niet, komen die acceptgiro’s bij de juiste mensen
terecht. Het vaste bedrag van de Uniecontributie is vermeld en als
service hebben we ook uw bankrekening al ingevuld, als dat nummer
bekend is.
De nieuwe privacy-wetgeving is veelomvattend. In de Brug leest u meer
over dit onderwerp; op onze website kunt u alle
publicaties over ‘Privacy’ terugvinden. Als u vragen of
reacties hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van
de gemeente: die kan u er meer over vertellen.
Bert Middelkamp

