Implementatieplan invoering privacyregels Protestantse Gemeente Huizen
Inleiding
Binnen de Protestantse Gemeente Huizen (hierna te noemen PGH) is het afgelopen jaar gewerkt aan
een privacyverklaring met de daarbij behorende bijlagen.
De stukken zijn in concept gepubliceerd en na verwerking van de ingekomen reacties op 1 oktober
2019 definitief vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters (CvK), daartoe gemachtigd door de
Algemene Kerkenraad.
De invoering van het privacy beleid binnen de PGH moet op thans plaatsvinden
Invoering
Het privacy beleid geldt voor de hele PGH en is dan ook van toepassing op alle geledingen. Allen die
op enigerlei wijze gegevens verwerken worden alle als ‘gegevensverwerker’ aangemerkt.
De stukken worden toegestuurd aan:
- Scriba’s wijkgemeenten
- Predikanten en kerkelijk werkers
- Beheerder website PGH
- Redactie nieuwsbrieven
- Beheerders KerkTV/KerkRadio
o Actie: Coördinator Gegevensbescherming, A. de Visser
Het privacy beleid moet in de wijkgemeenten ingebed worden. Hiertoe dienen de stukken
doorgestuurd te worden naar de leden van de wijkkerkenraad alsmede overige betrokkenen in de
wijkgemeenten. De wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor dit proces.
o Actie: scriba’s van de wijkgemeenten
Het is zaak dat de privacyregels zo snel mogelijk (= uiterlijk per 1 januari 2020) binnen de PGH
toegepast gaan worden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Toepassing regels
In 2020 dient door alle gegevensverwerkers voldaan te worden aan de privacy bepalingen van de
PGH.
Het is mogelijk dat opzet van het privacy beleid met de daarbij behorende bijlagen vragen oproept
over deze toe te passen in de praktijk.
Afhankelijk van vragen of de behoefte aan nadere uitleg over het privacy beleid kan een
informatiebijeenkomst belegd worden.
Dit kan een algemene bijeenkomst zijn voor geïnteresseerden, een bijeenkomst(en) voor een
specifieke doelgroep (bijv. predikanten/kerkelijk werkers, samenstellers nieuwsbrieven etc.). De
concrete behoefte kan aangegeven worden bij de coördinator gegevensbescherming.
Bij overige vragen omtrent toepassing of invoering kan contact opgenomen worden met de
Coördinator Gegevensbescherming (de heer A. de Visser, lid van het College van Kerkrentmeesters).
Evaluatie
Een jaar na invoering en gebruik van de privacy bepalingen zal een evaluatie plaatsvinden onder de
gebruikers. Doel van de evaluatie is te bezien of het privacy beleid in de praktijk functioneert en of
daaruit voortvloeiend aanpassing van de bepalingen noodzakelijk is.
De evaluatie zal in eerste instantie plaatsvinden aan de hand van een evaluatieformulier met vragen
en waar nodig door evaluatiegesprekken.

De evaluatieformulieren zullen door de coördinator gegevensbescherming aan de diverse
doelgroepen verstuurd worden.
Het CvK, in hoedanigheid van de Coördinator Gegevensbescherming zal de evaluatie uitvoeren en
hierover rapporteren aan de Algemene Kerkenraad.

