
WIJZIGING PRIVACY VERKLARING PGA 

Door middel van dit bericht brengen wij u als lid van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) op de 

hoogte van een recente wijziging in het beleid rondom de omgang met persoonsgegevens in de PGA. 

Op dinsdag 13 juni heeft de Algemene Kerkenraad een voorstel overgenomen om de privacy 

verklaring van de PGA aan te passen.  

De privacyverklaring van de PGA… ?  

Misschien heeft u daar nooit bij stil gestaan maar ook de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) 

heeft een privacy verklaring. Via deze link kunt u de verklaring vinden: https://pgarnhem.nl/wp-

content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Protestantse-Gemeente-te-Arnhem-15052018.pdf  

Elke organisatie, bedrijf of instelling die met persoonsgegevens werkt, moet aantoonbaar nagedacht 

hebben over de bescherming van persoonsgegevens. Dit is een gevolg van de AVG, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. U kent vast wel voorbeelden van organisaties of zorgverleners 

die u toestemming hebben gevraagd om u gegevens te mogen opslaan, delen met anderen 

enzovoorts. Naast vragen om toestemming, mag elke organisatie ook voor het uitvoeren van haar 

kerntaken gebruik maken van deze gegevens, het zogenaamde ‘legitiem’ ofwel ‘gerechtvaardigd’ 

belang. In een privacyverklaring communiceert een organisatie haar beleid met zowel leden als aan 

partijen buiten onze PGA hoe we met de gegevens omgaan. We hebben deze in 2018 ingevuld op 

basis van een model van de Protestantse Kerk Nederland. Hieruit zult u bijvoorbeeld kunnen zien dat 

we het mailen van de Zondagsbrief en activiteiten in de wijken als PGA zien als ‘gerechtvaardigd 

belang’. We vragen u daarvoor dus geen toestemming, u kunt wél altijd aangeven dat u geen mail 

meer wilt ontvangen.  

wat is er veranderd? 

Het per post en op huisadres verspreiden van de enveloppen van de actie kerkbalans maar ook 

andere acties om geld in te zamelen, zoals van de diaconie, ging tot nu toe altijd per post. Het 

gebruikmaken van postadressen (fysieke adressen) voor werving van geld werd ook als een vorm 

‘gerechtvaardigd belang’ gezien. Echter, hetzelfde doen per e-mail nog niet. Terwijl het wijzigen van 

een e-mail adres toch makkelijker is dan een huisadres. Om de nieuwe commissie voor de actie 

Kerkbalans meer mogelijkheden te bieden om de werving ook via e-mail te laten plaatsvinden zónder 

daarbij eerst iedereen apart om toestemming te gaan vragen, is daarom ingestemd met de 

aanpassing van het ‘vinkje’ op pagina 9 van de privacy verklaring ‘aan’ te zetten. Zie ook 

schermafbeelding hieronder: 

Het was … 

 

 

 

https://pgarnhem.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Protestantse-Gemeente-te-Arnhem-15052018.pdf
https://pgarnhem.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Protestantse-Gemeente-te-Arnhem-15052018.pdf


En het wordt:  

 

wat betekent dat voor mij? 

Voor u als gemeentelid betekent dit dat u voor de volgende actie waarin een financiële bijdrage 

wordt gevraagd, een e-mail krijgt met een link of QR code om een bijdrage te voldoen. Uiteraard zou 

daarna nog een papieren envelop kunnen volgen (als u dat toch prettig vindt). Veel communicatie 

verloopt al digitaal, en daarmee hopen we u beter te kunnen bereiken. Daarnaast zou het mooi zijn 

als we de belasting van (vrijwilligers en betaalde) krachten qua uren kunnen terugbrengen.  

”Opt-out” 

Voor de verspreiding wordt gebruik gemaakt van de e-mail adressen zoals deze bij de PGA bekend 

zijn. Wilt u nu niet per e-mail benaderd worden voor dit doel? Dan kan dat, maar dan moet u dat wel 

zelf aangeven. Als u niet per e-mail benaderd wilt worden voor het doen van een financiële bijdrage 

voor de gemeente, kunt u dit ten allen tijde aangeven. In dat geval stuurt u een e-mail naar 

penningmeester@pgarnhem-zuid.nl .Voor onze wijk is dat Nicole van Doesburg. 

Het College van Kerkrentmeesters van de PGA 
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