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Verklaring persoonsgegevens     
 

Waarom de diaconie persoonsgegevens nodig heeft 
De diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen verwerkt persoonsgegevens van 
cliënten, medewerkers, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de cliënten-
administratie, de vrijwilligersadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een 
financiële administratie, de personeelsadministratie en het uitvoeren van acties en 
manifestaties. 
De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang: de 
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 
diaconie. 

Delen met anderen 

We delen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 
samenwerkingsovereenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.                 
Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de 
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewaken.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
De diaconie verwerkt persoonsgegevens die door de betrokkenen aan ons verstrekt zijn.  
Wij verwerken: 
 
Van medewerkers: 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• BSN  
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
• Activiteiten in onze organisatie  
• Opleiding  
• Overige persoonsgegevens die door de betrokkenen actief verstrekt zijn. 

 
Van cliënten: 
• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• BSN-nummer 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Informatie ten behoeve van ondersteuning en begeleiding 

 
Van donateurs: 
• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
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Foto’s van personen die herkenbaar in beeld zijn 
Voor het gebruik hiervan is toestemming de wettelijke grondslag. Wij gebruiken de 
foto’s alleen nadat betrokkene voor de verwerking van zijn gegevens voor één of 
meerdere doelen zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De diaconie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te 
realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan 
het zo zijn dat we voor analyse doeleinden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaren. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen 
verwijderen. 
Ieder heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 

Functionaris bescherming persoonsgegevens  
De diaconie heeft een functionaris voor bescherming persoonsgegevens aangesteld.  
 

Beveiliging 

De diaconie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende 
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

 


