Dienst Economie
en Bouwzaken

Aan de kerkbesturen in het bisdom Roermond

Roermond, 23 mei 2018
Onderwerp: Bescherming persoonsgegevens

Geachte parochiebestuurder,
Tijdens de voorlichtingsdag over de nieuwe parochieautomatisering, die onlangs in Roermond
heeft plaatsgevonden, is onder meer een presentatie gegeven over de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei in werking treedt. In deze presentatie werd
ook ingegaan op het feit dat de R.-K. Kerk binnen de AVG wellicht een bijzondere positie
inneemt.
Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming
Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Ook wordt een set van
praktische handreikingen geschreven, die u helpen in de beoordeling van uw eigen
vraagstukken rondom privacy. Hierop vooruitlopend willen wij u alvast informeren over enkele
belangrijke punten.
R.-K. ledenadministratie:
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Parochies
verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale
omgeving van de R.-K. ledenadministratie.
Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld
met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan
mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld. Is de lijst verouderd of niet meer ter zake dienend, dan moet deze
worden vernietigd. Het doorgeven van deze gegevens aan instanties of personen buiten de R.-K.
Kerk in Nederland is nooit toegestaan.
Bevoegd om persoonsgegevens te verwerken:
Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de R.-K. Kerk is toegestaan. De parochie
heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden
met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
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Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de
persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Het gebruik van
persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd, is niet
toegestaan.
Verwijderen van persoonsgegevens?
Het verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. Het
verwijderen van persoonsgegevens uit de parochieadministratie en/of uit de R.-K.
ledenadministratie vindt plaats met inachtneming van de door de Bisschoppenconferentie
vastgelegde ‘Procedure met betrekking tot in- en uitschrijving’. De procedure vindt u op
www.rkkerk.nl/?s=uitschrijving
Wat kunt u alvast doen?
Als kerkbestuur is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat de AVG betekent voor uw huidige
werkwijze. Wat hierbij goed kan helpen, is het in kaart brengen van welke vormen van
gegevensverwerking er binnen uw parochie plaatsvinden. We adviseren u dan ook om zo snel
mogelijk zo’n overzicht te maken. Daarin kunt u beschrijven welke persoonsgegevens worden
bewaard, wat het doel daarvan is, voor wie de gegevens toegankelijk zijn, waar ze zich bevinden
en hoe ze zijn beveiligd, alsmede hoe lang ze worden bewaard. Op kerkprovinciaal niveau wordt
gewerkt aan een standaardmodel voor zo’n verwerkingsregister. Binnenkort volgt nadere
informatie hierover en wordt een model beschikbaar gesteld.
Foto’s en ander beeldmateriaal:
Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar is, heeft u in principe altijd
de toestemming van de betrokkene nodig. Binnenkort ontvangt u in de vorm van een praktische
handleiding informatie over hoe u hiermee moet omgaan. Om hiermee zorgvuldig om te gaan
dient u bijvoorbeeld altijd de toestemming van de betrokkene te vragen en te krijgen voor:
- het publiceren van een foto in het parochieblad, op een poster of ander parochiebericht;
- het publiceren van een foto op de website of social media-pagina van de parochie;
- het maken of publiceren van foto’s van een tienergroep of kinderactiviteit*;
- het maken of publiceren van foto’s tijdens de vieringen van het H. Vormsel* of de Eerste
H. Communie* of andere gelegenheden waarbij foto’s worden gemaakt tijdens een
Eucharistieviering.
* Belangrijk: voor het maken of publiceren van een foto van een kind ( <16 jaar) heeft u altijd
vooraf de schriftelijke toestemming nodig van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bij videostreaming van Eucharistievieringen kunnen personen herkenbaar in beeld komen. Ook
dit is niet toegestaan zonder dat er toestemming van de betrokkene(n) is. Controleer daarom
goed hoe de camera staat afgesteld en zorg dat alleen mensen in beeld worden gebracht die u
daarvoor toestemming hebben gegeven.
Persoonsgegevens in parochieblad:
Wordt een parochieblad geadresseerd en uitsluitend onder R.-K. Leden verspreid dan mogen
persoonsgegevens worden vermeld als publicatie nodig is voor:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als een parochieblad echter online gepubliceerd of openbaar verspreid wordt, is voor het
publiceren van persoonsgegevens in het parochieblad toestemming van de betrokkene nodig.
Heeft u deze toestemming niet? Dan dienen de gegevens van het algemeen parochiesecretariaat
te worden vermeld.

Informatie:
We zijn ons ervan bewust dat de AVG in de praktische uitwerking en omgang met
persoonsgegevens tal van aanpassingen in werkmethodes vraagt c.q. beperkingen aan u kan
opleggen. Veel organisaties en instellingen zijn momenteel bezig met de invoering van de AVG.
Ook zij worden daarmee geconfronteerd. Zodoende zullen in de komende tijd naar alle
waarschijnlijkheid tal van regels en zaken in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens nader
worden ingevuld en genuanceerd binnen ons Nederlands rechtsbestel.
Aanvullende informatie over de AVG wordt gepubliceerd op de landelijke website
www.rkkerk.nl (button AVG). Hierop worden ook praktische handleidingen beschikbaar gesteld,
zodat u weet op welke manier met specifieke onderwerpen moet worden omgegaan. Het is de
bedoeling dat deze als voorlopige handleidingen worden gehanteerd.
In het kader van een uniforme werkwijze vragen wij u om de praktische voorlopige handelingen
te volgen die ter beschikking worden gesteld. Wij raden u af u door externe bedrijven te laten
adviseren over de invoering van de AVG. De situatie voor de Kerk is bijzonder en wij streven er
naar u via eigen kanalen zo goed mogelijk te informeren.
We blijven voor u bezig zo veel mogelijk onderdelen van de invoering van de AVG voor alle
parochies gezamenlijk op te pakken. Wij zullen u daarom binnenkort weer informeren. Mocht u
op dit moment vragen hebben dan kunt u contact op nemen met de heer G.H. Smulders
(g.smulders@bisdom-roermond.nl).
Met vriendelijke groet,

Drs. Ing. F.L.G. Hamers,
Algemeen Econoom

PS: Om op de hoogte te blijven over de AVG kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief op:
www.rkk-online.nl/nieuws

