PRIVACYVERKLARING
Privacy is een belangrijk punt voor ons als Deputaten Archief- en Documentatie Centrum en Website van De
Gereformeerde Kerken (hersteld). Alle persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld, wordt door ons
vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
Deputaten ADCW draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van
bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze
gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het
doel waarvoor ze zijn verkregen.
We verzamelen persoonlijke informatie op vrijwillige basis en die middels verslagen is aangeleverd. Hierbij valt
te denken aan alleen de naam en/of e-mailadres, Verder aan contactgegevens die ook voorkomen op de sites van
de genoemde kerken.
Het is niet onze bedoeling om navigatie informatie te verzamelen en daar iets mee te doen.
Onze website bevat links naar relevante websites. Besef dat als u klikt op zo’n link u onze website hebt verlaten
en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die u deelt op die sites
en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons
privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites hun privacybeleid.
U hebt het recht, op grond van privacywet- en regelgeving, om de persoonsgegevens die wij van u hebben
verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de
verwerking van die persoonsgegevens.
Als u ervan overtuigd bent dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, of u wilt dat we uw gegevens
verwijderen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur ons een e-mail met uw verzoek. We passen de
incorrecte gegevens direct aan of verwijderen uw gegevens als u dat wilt.
Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke
privacywet- en regelgeving.
Deputaten ADCW behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. U kunt hier
altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring vinden. Deze versie is geldig vanaf 1 september 2020.
De persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Deputaten ADCW verwijdert
persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn.
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd
door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we U naar de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Deputaten ADCW via adc@dgkh.nl.

