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Privacyverklaring voor Stichting Christengemeente Waalwijk  
In dit hoofdstuk staat de privacyverklaring beschreven voor Stichting Christengemeente Waalwijk. 

Algemeen 
In zijn algemeenheid geldt dat Stichting Christengemeente Waalwijk geen persoonsgegevens 

verwerkt. Stichting Christengemeente Waalwijk  werkt niet met een ledenbestand daarom worden er 

geen persoonsgegevens opgeslagen. Wanneer er persoonsgegevens binnenkomen bij Stichting 

Christengemeente Waalwijk via de website dan worden deze niet verwerkt en alleen gebruikt om 

contact met de aanvrager op te nemen. Dit wordt in deze privacyverklaring verder toegelicht. 

Identiteit 
Deze privacy verklaring geldt voor de stichting: 
Stichting Christengemeente Waalwijk  
Grotestraat 279a 
5141 JT Waalwijk 
 
Voor privacygerelateerde vragen kunt U contact opnemen met dhr. C. van Veldhoven bereikbaar via 
email info@christengemeente-debron.nl   

Ontvangers van persoonsgegevens 
Welke situaties onderscheiden we waarbij er persoonsgegevens worden ontvangen: 

1) Contactformulier van de website; 

2) Via sociale media zoals Facebook; 

3) Adressen van gemeenteleden op informatieblaadje bij het begin van iedere dienst voor het 

sturen van een kaart bij ziekte. 

Bij punt 1 en punt 2 worden er geen persoonsgegevens door Stichting Christengemeente Waalwijk 

opgeslagen. Via het contactformulier van de website is het mogelijk om contact op te nemen met 

Stichting Christengemeente Waalwijk. Deze gegevens worden niet opgeslagen en alleen gebruikt om 

contact op te nemen met de klant. Gegevens die binnenkomen via sociale media worden niet 

verwerkt en alleen gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager. 

Bij punt 3 voor adressen van gemeenteleden: deze adressen worden alleen gebruikt op het 

informatieblaadje en/of prikbord en deze adressen worden verder niet verwerkt door Stichting 

Christengemeente Waalwijk. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd van personen of de 

adressen op het informatieblaadje en/of prikbord gepubliceerd mogen worden. 

Doeleinden 
Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.  Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden. 
Er wordt geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en er 
worden geen besluiten genomen op basis van de persoonsgegevens. 

Gebruik van cookies 
De website maakt geen gebruik van cookies. 
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Inzage en correctie 
Dit is niet relevant omdat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Bij adressen die op het 

informatieblaadje staan kunnen personen aangeven dat deze data aangepast moet worden. 

Bewaartermijn 
Dit is niet relevant omdat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen.  

Beveiliging 
In het geval van het invullen van het contactformulier om uw gegevens maximaal te beschermen zijn 
de volgende maatregelen genomen: 

 De internetverbinding is beveiligd met SSL;    

Klachten 
De betrokkene kan een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder. 


