Bericht van de Privacy-commissie,
Nadat we u vorige week hebben bericht dat in geval van ziekte, jubileum,
verjaardag of verhuizing u weer uw gegevens kunt laten vermelden, zijn er diverse
vragen bij ons binnengekomen die om meer duidelijkheid vragen.
Wanneer is een toestemmingsverklaring nodig? Deze is alleen nodig als u nu ziek
bent (of jubileert/anders) en u wilt dit laten vermelden in de weekbrief. Naast de
toestemmingsverklaring heeft de weekbrief gegevens van u nodig zoals uw adres
en wat u wilt vermelden. Deze kunt u doorgeven aan het pastoraat of direct aan het
weekbrief team via een email aan weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Om in de
weekbrief van de aankomende zondag te kunnen worden geplaatst dient uw
verzoek en uw toestemmingsverklaring uiterlijk dinsdag te zijn ingeleverd. Dit in
verband met de tijd die nodig is om het te verwerken en te drukken.
Waar kan ik de toestemmingsverklaring inleveren? U kunt deze inleveren in de
witte bus in de hal van de kerk (oude ingang) of via e-mail (een foto van het
ingevulde formulier is voldoende) naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl
Is de toestemmingsverklaring eenmalig? Een toestemmingsformulier geldt voor nu.
Bijvoorbeeld u bent nu ziek en u wilt dit graag laten weten aan de gemeente via de
weekbrief. Uw toestemmingsverklaring geldt zolang als u ziek bent. De
toestemmingsverklaring is dus geen algemene toestemming.
Kan dit dan niet algemeen? Ik vind dit niet praktisch… Dat kunnen we ons indenken
en een voorstel hiervoor wordt in de ledenvergadering dit najaar aan u voorgelegd.
Ik sta niet in de weekbrief… Het opstarten van de organisatie rond de
toestemmingsverklaringen heeft enige tijd in beslag genomen waardoor er enige
vertraging is ontstaan. Dit is inmiddels afgerond en aankomende week zullen de
zieken worden vermeld.
Ik heb een vraag die niet is benoemd U kunt deze stellen aan een van de leden van de
privacy commissie. Dit kan ook via e-mail: privacy.commissie@doopsgezindouddorp.nl
Vriendelijke groet,
De Privacy-commissie (Carina Boon, Clémence Baks, Ineke van Erkelens, Lenie
Aleman, Hans van Dam (KR), Willem-Jan Roozemond)

