Privacyverklaring
Om haar achterban op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt de
Evangelische Gemeente Harderwijk persoonsgegevens in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring informeren
wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
De Evangelische Gemeente Harderwijk gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor u ze heeft achtergelaten en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk.
Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van
ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen. Wij werken samen met
partners die dezelfde inspanning garanderen.

Algemeen
Grondslag
De Evangelische Gemeente Harderwijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van
een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon. Wij verwerken geen
bijzondere persoonsgegevens.
Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde systemen van de Evangelische
Gemeente Harderwijk of haar partners. De Evangelische Gemeente Harderwijk neemt
adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actuele
gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens.
Inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor een mail sturen naar info@evangelischegemeente.org. Wij zullen uw verzoek zo
snel mogelijk realiseren.

Deze website
Contactformulieren
Als u aan ons een e-mail stuurt, worden deze gegevens opgeslagen en opgestuurd naar de
betrokken functionaris van de Evangelische Gemeente Harderwijk. Met deze ingevulde
contactgegevens kunnen we op uw e-mail reageren. De gegevens die u ons toestuurt
worden bewaard zolang als naar de aard de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Aanmeldingsgegevens
Leden van deze gemeente kunnen toegang vragen tot het intranet van de EGH. Indien die
toegang wordt verleend slaan wij de naam, het emailadres en de laatste aanmelddatum
van het betreffende lid op. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor het verlenen
van toegang tot het intranet.
Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Onze cookies worden
niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, maar voor het bijhouden van
geanonimiseerde statistieken met een maximale levensduur van twee jaar.
Ook wordt een cookie gebruikt om inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) te
onthouden zodat gebruikers met toegang tot het intranet automatisch worden ingelogd op
dat intranet.

Google Analytics
Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en vinden, gebruiken wij Google
Analytics. Uw IP-adres wordt in Google Analytics geanonimiseerd door de functie
anonymizeIp. Hierdoor wordt uw volledige IP-adres nooit op een harde schijf opgeslagen.
Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Google Analytics.
Voor vragen en opmerkingen over ons gebruik van persoonsgegevens kunt u
mailen naar info@evangelischegemeente.org.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

