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Privacyverklaring van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee 
 

Over deze privacyverklaring 

Voor de Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) is privacy en een veilige omgeving van groot 

belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van 

persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van 

gegevensverwerking binnen de SPWO. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke 

persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene 

met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de 

contactpersoon bij de SPWO. 

 

Over de SPWO 

De organisatie van de SPWO is gebonden aan haar statuten en bestuursbesluiten. Die werken ook 

door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de 

SPWO om conform hun eigen  regels gegevens te verwerken. 

De SPWO bezit een rechtspersoonlijkheid in de vorm van een stichting. 

 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Daarom zorgt de SPWO ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door 

deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Om op een veilige en bewuste 

manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de SPWO beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze 

staan in Bijlage 1 onderaan dit document. 

 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de SPWO 

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en 

organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de SPWO 

de coördinatie van die waarborgen belegd bij: de secretaris van het bestuur. 

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen 

met: de secretaris van het SPWO bestuur 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten: 

 

1. Het recht op dataportabiliteit.  

Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of 

vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te 

ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.  

2. Het recht op vergetelheid.  

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet 

voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de 

legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten. 

3. Recht op inzage.  

Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien. 
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4. Recht op rectificatie en aanvulling.  

Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen 

worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van 

anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.  

5. Het recht op beperking van de verwerking:  

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming 

voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.  

7.  Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de 

bestuurssecretaris via www.spwo.nl. 

 

 

Het bestuur van de SPWO 

25 mei 2018 

 

 

Voor het opstellen van deze verklaring hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het voorbeeld van 

een van onze partners, de Protestantse Kerk in Nederland PKN. 

http://www.spwo.nl/

