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PRIVACYVERKLARING STICHTING NICOLAASKERK OLDENZIJL 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). In 
deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van diverse doelgroepen beheren, 
tot welk doel wij deze gegevens gebruiken, hoe wij deze gegevens opslaan en wie toegang heeft tot 
deze gegevens.  
 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat 
betekent dat wij: 

 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 

 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
waarin uw toestemming is vereist;  

 uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij het noodzakelijk is om de 
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

 wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te 
zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

 passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan; 

 geen gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken; 

 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 
corrigeren of te verwijderen. 

 

BESTUUR:  

Soort gegevens Doel Beheer Toegang 

NAW communicatie digitaal 
adressenbestand 

bestuur 

geboortedatum, -
plaats 

identificatie, KvK digitaal 
adressenbestand 
KvK-gegevens 

bestuur 

kopie ID-bewijs identificatie, KvK dossier 
(papier/digitaal) 

bestuur 

 
 

DONATEURS: 

Soort gegevens Doel Beheer Toegang 

NAW communicatie, 
identificatie 

digitaal 
adressenbestand 

bestuur 

bankgegevens financiën, inning 
contributie 

digitaal bestand 
deels papier (vanwege 
handtekeningen 
machtiging) 

bestuur 

kopie ID-bewijs identificatie, KvK  bestuur 
 
 

EXTERN NETWERK: culturele instellingen en organisaties, belangstellenden, leveranciers (van 
goederen en/of diensten): 

Soort gegevens Doel Beheer Toegang 

NAW communicatie digitaal 
adressenbestand 

bestuur 

bankgegevens financiën  digitaal bestand 
 

bestuur 
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WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacybeleid. De meest actuele versie is altijd te raadplegen via www.nicolaaskerkoldenzijl.nl 
 

KLACHTEN 

Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
CONTACTGEGEVENS: 
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl  
p/a Oldenzijlsterweg 17 
9986 XM  Oldenzijl 
info@nicolaaskerkoldenzijl.nl 
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