Privacyverklaring voor (het bisdomkantoor van) het Bisdom Breda
Versie: 1 juni 2020
Contactgegevens:
Secretariaat Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH BREDA
– Telefoon: 076 – 522 34 44 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur)
– E-mail: secretariaat@bisdombreda.nl / avg@bisdombreda.nl
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
De heer A. Commandeur, Postbus 13049, 3507 LA UTRECHT
– Contactformulier: https://www.rkkerk.nl/avg/contactformulier-functionaris-gegevensbescherming/
Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt het Bisdom Breda?
Het Bisdom Breda verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u zelf verstrekt (of die in uw
opdracht/met uw toestemming door uw parochie worden verstrekt) wanneer u bijvoorbeeld:
–
per brief, e-mail of telefoon contact opneemt met de Bisschop of één van zijn
medewerkers;
–
zichzelf aanmeldt voor een activiteit van het Bisdom (inclusief het Sint Franciscuscentrum),
waarbij u uw naam, contactgegevens en eventuele bijzonderheden doorgeeft (bijvoorbeeld
een dieet waarmee rekening moet worden gehouden voor een maaltijd);
–
bestuurslid wordt of bent van een parochie, parochiële caritasinstelling of andere
kerkelijke rechtspersoon. Naast voordrachtformulieren, benoemings- en ontslagbrieven
en relevante correspondentie wordt van bestuursleden ook een Verklaring Omtrent het
Gedrag bewaard;
–
een verzoek doet tot verlof of dispensatie voor uw kerkelijk huwelijk;
–
een bezoek brengt aan de bisdomwebsite, die gebruik maakt van cookies;
–
een bestelling plaatst in de webshop of via telefoon of e-mail/post. Voor facturen en
betaalgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar;
–
solliciteert bij het Bisdom Breda. Gegevens van sollicitanten worden tot maximaal 4 weken na
het einde van de sollicitatieprocedure bewaard.
Het Bisdom Breda verwerkt ook persoonsgegevens van eigen werknemers (o.a. voor
personeelsdossiers, salaris- en pensioenadministratie), van pastorale beroepskrachten en van andere
bezoldigde medewerkers van parochies (o.a. benoemings- en ontslagbrieven, gegevens voor salaris- en
pensioenadministratie).
Het Bisdom Breda verzamelt en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met het doel:
a) te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het kerkelijk en burgerlijk
recht worden gesteld ten aanzien van bisdommen (of kerkelijke organisaties in het algemeen),
en/of;
b) een doelmatige administratieve organisatie en archivering van het Bisdom Breda te kunnen
verzekeren, en/of;
c) diocesane evenementen en inhoudelijke activiteiten, al dan niet in het kader van
geloofsvorming en geloofsopbouw, te organiseren voor individuen en groepen die zich
daarvoor aanmelden, en/of;
d) facturaties, incasso’s en betalingen af te handelen en te kunnen voldoen aan de wettelijke
(fiscale) bewaarplicht, en/of;
e) te dienen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, en/of;
f) de gebruikservaring van bezoekers van de website https://www.bisdomvanbreda.nl en de
daarmee verbonden websites te verbeteren (door middel van het plaatsen van cookies).
De grondslagen op basis waarvan het Bisdom Breda persoonsgegevens verwerkt, zijn:
a) Het gerechtvaardigd belang van het Bisdom Breda bij:
i)
het in stand houden van een doelmatige organisatie van de rooms-katholieke
kerkelijke gemeenschap in het bisdom;
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ii)

b)
c)
d)

het onderhouden van contact met bestuursleden en andere functionarissen binnen
de rooms-katholieke Kerk;
iii)
het voeren van correspondentie;
iv)
het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, bijvoorbeeld wanneer u een
publicatie of ander product bestelt;
De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke overheid (bijvoorbeeld inzake
belastingen) of kerkelijke overheid;
Door u verleende toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op de digitale
nieuwsbrief. Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar op
basis van de grondslag “toestemming” wordt altijd de toestemming van een ouder of voogd
gevraagd.

Het Bisdom Breda deelt persoonsgegevens met derden die namens haar diensten uitvoeren
(verwerkers), bijvoorbeeld:

IPAL (Interdiocesaan Platform Automatisering en R.-K. Ledenadministratie);

kerkelijke instellingen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland;

bedrijven die zorg dragen voor de hosting, het onderhoud en het functioneren van de
bisdomwebsite en de daarmee verbonden websites, alsmede bedrijven die zorg dragen voor
het interne systeembeheer van het bisdomkantoor;

bedrijven die zorg dragen voor het drukken en fysiek of digitaal verspreiden van
bisdompublicaties (o.a. Bisdom Magazine, nieuwsbrief);

onderzoeksinstellingen die in opdracht van het Bisdom Breda onderzoek verrichten voor
wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden.
Met derden die diensten uitvoeren namens het Bisdom Breda wordt een verwerkersovereenkomst
gesloten. Deze derden zijn niet bevoegd om de met hen gedeelde informatie te gebruiken voor hun
eigen doelen.
Op verzoek verstrekt het Bisdom Breda tevens persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk
is om te voldoen aan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de belastingwetgeving) of wanneer de rechter
het Bisdom Breda daartoe verplicht. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met onbevoegden.
Bewaartermijn
De opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan
(opslagbeperking). Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd
kunnen worden (bijvoorbeeld in oude gedrukte nummers van het Bisdom Magazine), gegevens die
bewaard moeten worden op grond van een kerkrechtelijk voorschrift of gegevens die om redenen van
algemeen belang bewaard worden in het bisdomarchief.
De concrete bewaartermijn(en) van uw gegevens zijn afhankelijk van uw concrete situatie en worden in
veel gevallen aan u gecommuniceerd op het moment dat uw gegevens aan het Bisdom Breda worden
verstrekt (bijvoorbeeld in een benoemingsbrief of begeleidende brief bij een ‘Verklaring voor de
kerkelijke huwelijkssluiting’). Neem bij vragen over bewaartermijnen contact op via
avg@bisdombreda.nl.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die door het Bisdom Breda worden opgeslagen, worden op passende wijze
beveiligd. Dit geldt zowel voor gegevens die digitaal worden opgeslagen als voor gegevens in papieren
documenten. Maatregelen voor passende beveiliging van digitaal opgeslagen gegevens vormen een
vast onderdeel van het ICT-beleid van het Bisdom Breda.
Werknemers hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening
van hun werkzaamheden. Bovendien zijn zij gehouden aan een geheimhoudingsplicht, ook na
beëindiging van hun dienstverband.
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U heeft recht op:

Inzage in uw persoonsgegevens;

Verwijdering, aanvulling en correctie van uw persoonsgegevens of beperking van de
verwerking hiervan. Bepalingen uit het kerkelijk recht kunnen zich tegen voornoemde rechten
verzetten;

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval dient uw bezwaar tegen
de verwerking afgewogen te worden tegen de belangen van het Bisdom Breda bij de
verwerking;

Het indienen van een klacht bij de Functionaris Gegevensbescherming, de Autoriteit
Persoonsgegevens of de rechter.
Voor inzage in uw persoonsgegevens of voor een verzoek tot verwijdering, aanvulling of correctie kunt
u contact opnemen met het secretariaat van het Bisdom Breda (zie de contactgegevens op pagina 1).
Zie voor meer informatie desgewenst ook het Privacyreglement van het Bisdom Breda, te vinden via
https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdom-breda-en-persoonsgegevens/.
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