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De nieuwe privacywet (AVG) 
 
 
Inleiding 
De nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. In 
deze wet wordt vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. De Parochie Tous les Saints 
in Den Haag hecht groot belang aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van al haar leden, 
donateurs en relaties en spant zich dan ook in om aan deze wet te voldoen. 
 
Bij deze wordt u geïnformeerd over de vernieuwde privacyverklaring, waarin onder meer wordt vermeld welke 
persoonsgegevens de Parochie Tous les Saints van u bijhoudt, hoe deze door ons worden gebruikt en wat uw 
rechten zijn. 
 
Als u als lid aangesloten bent bij de Parochie Tous les Saints, gaan wij er van uit dat de parochie uw toestemming 
heeft om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken. 
 
 
Algemeen 
In deze privacyverklaring informeert de Parochie Tous les Saints u over de wijze waarop de parochie 
persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens door de parochie worden verwerkt, wat uw 
rechten zijn (als de parochie persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die relevant is voor de wijze 
waarop de parochie met persoonsgegevens omgaat. Het betreft hier persoonsgegevens van eenieder die als 
parochiaan ingeschreven staat bij de parochie, donateurs, relaties, en geïnteresseerden, verkregen via verschillende 
aanmeldprocessen, zij via inschrijvingsformulieren, spontane aanmelding, inschrijving op de nieuwsbrieven, of via 
bezoek aan en het gebruik van de website van de Parochie Tous les Saints. 
 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Voorbeelden hiervan zijn naam, e-
mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon 
herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
 
 
De Parochie Tous les Saints 
De Parochie Tous les Saints hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens van haar parochianen, vrienden, donateurs, ontvangers van nieuwsbrieven en overige 
geïnteresseerden. De Parochie Tous les Saints verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de 
geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Parochie Tous les Saints is verantwoordelijke in de zin 
van de AVG. 
 
 
Welke persoonsgegevens verzamelt de Parochie Tous les Saints en wat wordt er mee gedaan? 
De Parochie Tous les Saints verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie de parochie direct of 
indirect een verband heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld parochianen, vrienden, donateurs, 
ontvangers van nieuwsbrieven, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden.  
 
De Parochie Tous les Saints verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie. 
 
De categorieën persoonsgegevens die de Parochie Tous les Saints verwerkt zijn: 
• Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer); 
• Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens); 
• Lidmaatschapsgegevens (zoals vrijwilligers- of bestuursfuncties binnen de parochie; 
• Gegevens benodigd voor doopsbewijzen, registratie van eerste communie, vormselbewijzen, kerkelijke 

huwelijksakten, het overlijdensregister.  
 
De Parochie Tous les Saints verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor de deze zijn verzameld. Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden, 
waaronder direct marketing. 
 
De Parochie Tous les Saints draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, 
waarbij de parochie zich altijd houdt aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in de privacywetgeving. Zo zal de 
parochie persoonlijke gegevens gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen persoonlijke 
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gegevens niet gedeeld worden met derden, tenzij dit voor de diensteverlening van de parochie noodzakelijk is of 
de parochie hiervoor vooraf de nadrukkelijke toestemming van de persoon of personen in kwestie heeft gekregen.  
 
Het staat eenieder vrij om verleende toestemming in te trekken. 
 
De Parochie Tous les Saints zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig 
worden beheerd en misbruik van deze gegevens voorkomen wordt. De toegang tot persoonsgegevens is 
afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zal de parochie haar eigen beveiligingsmaatregelen regelmatig 
controleren en waar nodig updaten, zodat persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn.  
 
 
Hoe lang bewaart de Parochie Tous les Saints uw persoonsgegevens? 
De Parochie Tous les Saints bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor 
de gegevens zijn verzameld. De termijn waarop uw gegevens worden bewaard is gesteld op één jaar na uw vertrek 
uit de parochie of nadat men opgehouden is donateur te zijn. Daarna worden uw gegevens verwijderd. 
 
Dit ligt anders voor wat betreft doopsbewijzen, registratie van eerste communie, vormselbewijzen, kerkelijke 
huwelijksakten, en het overlijdensregister, aangezien deze informatie nog vele jaren na het vertrek uit de parochie 
opgevraagd worden dan wel verstrekt moeten kunnen worden. Deze gegevens worden niet vernietigd.  
 
 
Hoe gaat de Parochie Tous les Saints om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen? 
De parochie is zich ervan bewust dat persoonsgegevens aan de parochie zijn toevertrouwd en dat zij daar 
vertrouwelijk mee om dient te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. 
 
De Parochie Tous les Saints heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
 
Wat zijn uw rechten? 
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende 
rechten als het gaat om de persoonsgegevens die de Parochie Tous les Saints van u verwerkt: het recht van 
informatie, het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming 
in te trekken. 
 
Op grond van de wet heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij de Parochie Tous les 
Saints bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens 
bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die 
bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een 
andere instantie. 
 
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, 
zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) 
hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heeft u het 
recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw 
persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn. 
U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk 
stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens 
slechts beperkt verwerken.  
 
 
Websitebezoekgegevens en cookies 
In het interne beheersysteem van de website van de Parochie Tous les Saints worden enkele algemene 
websitebezoekgegevens opgeslagen. Deze zeer algemene gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke computers 
of personen en geven slechts aan op welke datum, vanuit welk land, en welke pagina’s de website wordt 
geraadpleegd. Deze totaal anonieme gegevens worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag 
op de website. 
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Direct naar personen te herleiden informatie of fotomateriaal op de website van de Parochie Tous les 
Saints 
Foto’s van personen worden uitsluitend na verkregen toestemming van betrokkenen of, in geval van minderjarigen, 
schriftelijke toestemming van hun ouders c.q. voogd, op de website van de parochie geplaatst. Betrokkenen hebben 
op elk moment het recht om publicatie te verhinderen of geplaatste foto’s te laten verwijderen. De beheerder van 
de website zal aan een dergelijk verzoek onmiddellijk gevolg geven. Hetzelfde geldt voor direct naar personen, hun 
persoonsgegevens, adressen, e-mailadressen of telefoonnummers te herleiden informatie die op de website van 
de Parochie Tous les Saints wordt geplaatst. 
 
 
Vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de 
Parochie Tous les Saints 
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Parochie 
Tous les Saints kunt u contact opnemen met de Parochie Tous les Saints (070-325-4671, e-mail 
paroissetls@gmail.com).  
 
 
Wijzigingen privacybeleid 
De Parochie Tous les Saints streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht 
voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze 
website worden gepubliceerd. 
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