Privacy binnen onze gemeente - 5
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 de vorige uitgaven van de Brug kon u al meer
lezen over privacy en wat dit voor onze gemeente betekent.
In het adresboekje van onze gemeente hebben we een toelichting
opgenomen over privacy; daar staat het volgende:
De vermelde persoonlijke gegevens zijn door betrokkenen
verstrekt aan de Baptisten Gemeente Assen en worden gebruikt
voor de (leden-)statistiek, vermelding verjaardagskalender,
toezending gemeenteblad De Brug en andere informatie van
gemeente of Unie. De vermelding in dit adressenboekje is bedoeld
voor onderlinge contacten; overigens wordt ieder gevraagd
vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.
Naast deze adresgegevens registreert de gemeente financiële
gegevens conform ANBI voorwaarden. In een pastoraal register
worden ook gegevens van contactpersonen bewaard; uitsluitend
bedoeld om in bijzondere situaties contact te kunnen opnemen.
De gemeente heeft de intentie alle persoonlijke gegevens correct
te beheren, in overeenstemming met de ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming’ en andere voorschriften. Als u vragen hebt
over (het gebruik van) geregistreerde gegevens, kunt u contact
opnemen met de secretaris van de gemeente.
Bovenstaande tekst is een samenvatting over de nieuwe privacywetgeving binnen onze gemeente. Als we samen gemeente willen zijn,
dan kan dat niet in anonimiteit en moeten we dus gegevens met elkaar
delen: we moeten elkaar kennen en kunnen bereiken.
Soms zien we elkaar minder vaak: die ruimte geven we elkaar. Maar er
moet wel contact mogelijk zijn en blijven; vanuit de gemeente doen we
dat veelal via De Brug: daarin delen we verhalen en vertellen we wat er
staat te gebeuren. Maar het mooiste is natuurlijk elkaar ook persoonlijk
te zien en te spreken.
Dit is de laatste publicatie over de privacy-wetgeving en onze gemeente.
Er is nog veel meer over te vertellen, maar de belangrijkste zaken zijn in
de Brug aan de orde geweest. 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.
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