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Tabernacle Christian Centre 

 

AVG / Privacywetgeving 
 

 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 

Privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. 

 

Ook Kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Tabernacle Christian Centre in Tilburg, hierna te noemen ‘TCC’, is een kerkelijke gemeenschap en 

verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij 

vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw 

persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter 

beschikking gesteld (tenzij daar van rechtswege toe verplicht). 

Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij aanmelding, dan worden deze gegevens in een 

bestand vastgelegd. 

Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw 

rechten zijn (als TCC persoonsgegevens van u verwerkt). 

 

 

Toepasselijkheid 

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van: 

• De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie 

• Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, bezoek of gebruik van onze website, die met 

uw toestemming aan ons zijn verstrekt 

• Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren 

 

 

Verwerking van uw gegevens 

TCC houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden 

kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde gasten worden opgenomen. Relaties 

zijn personen die deelnemen aan TCC activiteiten of cursussen. 

 

Wij leggen de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, land van herkomst, datum van doop en eventuele 

gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer: 

• U lid bent geworden van TCC 

• U hebt aangegeven als gast geregistreerd te willen worden 

 

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN. 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer: 

• U een gift geeft via de website 

• U een machtigingsformulier invult 

• U een bijdrage overmaakt 
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Wij leggen de volgende gegevens vast wanneer u als lid of relatie deelneemt aan activiteiten of 

cursussen van TCC: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere 

gegevens voor zover van toepassing. 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer: 

• U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit of cursus 

 

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak of bediening binnen TCC worden de volgende 

gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres. 

Bijzondere persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het vervullen van een bediening, worden 

vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene. 

Deze gegevens worden vastgelegd wanneer: 

• U zich aanmeldt voor een gesprek 

• Het gesprek gevoerd wordt 

 

Geen van bovenstaande gegevens wordt verstrekt aan derden (bijvoorbeeld voor commerciële 

doeleinden) 

 

 

Beeldopnamen 

Zondagsdiensten en speciale diensten kunnen worden opgenomen. In de toekomst kunnen deze 

diensten eventueel via onze website (mediaplayer) teruggekeken worden. Bezoekers van de dienst 

zullen hierover vooraf worden geïnformeerd. Bovendien zal vooraf aangegeven worden waar men kan 

plaatsnemen in de zaal om buiten beeld te blijven. 

Van leden en bezoekers op het podium mogen opnames gemaakt worden 

 

 

Aandacht voor zieken in de dienst 

Tijdens de Zondagsdienst of via de kerk-app kunnen zieken worden genoemd om de gemeente op te 

roepen om voor hen te bidden. Dit zal gebeuren na afstemming met en toestemming van de 

betrokkene(n) 

 

 

Bezoek aan onze website 

TCC gebruikt op haar website op dit moment geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden 

uitgewisseld. Op dit moment is de website niet interactief. Ze wordt enkel gebruikt voor het delen van 

informatie. Er worden geen gegevens verzameld van bezoekers. 

In de toekomst voorzien wij gebruik te gaan maken van een statistisch programma dat registreert hoe 

vaak de TCC website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, et cetera. Hiervoor zullen dan ‘cookies’ 

gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload wanneer 

u de TCC website bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die wij dan op 

deze manier zullen verkrijgen blijven dus anoniem. 

Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest 

bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen 

deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan 

TCC de dienstverlening op de website verder optimaliseren. 

Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen. Raadpleeg hiervoor het Help-bestand dat bij 

uw browser hoort. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds alle 

onderdelen van de website bezoeken 
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E-mail 

Wanneer u als lid of bezoeker uw e-mailadres aan TCC heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte 

gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt 

 

 

Afmelden e-mailberichten 

Wilt u geen berichten van ons (meer) ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de 

administratie van TCC:  info@tcctilburg.com 

 

 

Kerk-app 

Na toestemming kunnen gemeenteleden worden toegevoegd aan de kerk-app. Hierin worden 

bekendmakingen aangekondigd, worden gemeenteleden (ook door elkaar) gefeliciteerd met 

verjaardagen of bijzondere gebeurtenissen en kunnen gemeenteleden met elkaar communiceren. 

Deelname aan dit open platform is vrijwillig 

 

 

Contact met leden, relaties, bezoekers 

TCC informeert haar leden via de website en per e-mail, kerk-app, telefoon, WhatsApp en social media 

zoals: Facebook en Instagram 

 

 

Beveiliging 

TCC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te 

beschermen tegen verlies of vormen van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat 

persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd 

zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen 

en daarmee verenigbare doeleinden 

 

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die TCC over u heeft vastgelegd of deze gegevens 

laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van TCC door een 

e-mail te sturen aan:  info@tcctilburg.com 

TCC is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij informatie mogen verstrekken over 

uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien 

van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de 

administratie van TCC, Moersbergen 8, 5653 NA, Eindhoven 

 

 

Hoe lang bewaart TCC uw persoonsgegevens ? 

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de 

persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van 

leden, bezoekers en giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de 

wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt, dan worden deze verwijderd 
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Vragen over privacybeleid 

TCC behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), 

opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen 

naar:  info@tcctilburg.com 


