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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor vrijwilligers 

Naam en contactgegevens van de parochie 

Naam: Dominicanenkerk, Rectoraat Sint Thomas van Aquino  

Postadres: Assendorperdijk 8, 8012 EH Zwolle  

E-mail: info@dominicanenzwolle.nl 

 

Verspreid deze notitie onder nieuwe vrijwilligers in je werkgroep en regelmatig onder de bestaande 

werkgroepsleden. Dit document bevat een samenvatting van de AVG op de website van het klooster 

https://www.dominicanenzwolle.nl/organisatie/gedragscode en enkele toevoegingen speciaal voor 

vrijwilligers. Voor de volledige tekst kun je de website raadplegen. 

1 Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde 
belang van de parochie bij:  

a) Het vervullen van haar kerkelijke taken, het organiseren van parochie-activiteiten en 
het onderhouden van contact met de parochianen; 

b) het bijhouden van een juiste vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het 
houden van fondsenwervende activiteiten en 

c) het bijhouden van kerkelijke registers en het voldoen aan kerkrechtelijke 
verplichtingen;  

 

De betrokkene heeft daartoe toestemming verleend, bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden 
tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de 
parochie. Het presenteerblad is voor iedereen beschikbaar en daarvoor zijn extra maatregelen nodig, 
vooral wat foto’s en persoonsgegevens betreft. 

 

2 Opslag en gebruik van gegevens 

In de ledenadministratie, het financiële systeem, het parochieblad, het presenteerblad en de website 

zijn diverse gegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) 

opgenomen, zoals namen en adresgegevens.  

 

Vrijwilligers kunnen van deze gegevens gebruik maken onder de volgende voorwaarden: 

- De gegevens moeten functioneel zijn: je mag alleen over gegevens beschikken die je moet 

gebruiken om je vrijwilligerswerk te kunnen doen. Dat betekent dat als je contact legt via de 

mail, alleen de mailadressen bekend mogen zijn. 

- Je moet de gegevens verwijderen als je de desbetreffende functie niet meer uitoefent. Dus: 

mailboxen regelmatig doorvlooien. 

- Bij verlies of diefstal van de gegevensdrager (telefoon, computer oid) en/of de gegevens 

dient het klooster op de hoogte te worden gesteld via info@dominicanenzwolle.nl.   

- Gebruik bij mailen zoveel mogelijk bcc zodat de adresgegevens voor de ontvangers 

onzichtbaar zijn. 

 

Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. Hij/zij 

kan daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. 
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3 Streaming en online uitzending van kerkelijke vieringen 

- Indien u uit wilt sluiten dat u in beeld komt, kunt u bij een vrijwilliger of medewerker van de 

parochie altijd vragen waar u kunt gaan zitten. In onze kerk komt in principe niemand in 

beeld behalve de mensen die op het priesterkoor dienstdoen. 

- Bij de ingang van het kerkgebouw of in het boekje/blad waarop u de orde van de liturgie kunt 

volgen staat aangegeven of er tijdens de viering beeld- en/of geluidsopnamen worden 

gemaakt.  

- Voor zover er kerkbezoekers herkenbaar in beeld zijn, heeft de parochie hiervoor een 

gerechtvaardigd belang. Van degenen die duidelijk herkenbaar in beeld komen op het 

priesterkoor heeft de parochie toestemming ontvangen. 

 

Een paar vuistregels 

- Verzamel niet meer gegevens dan je nodig hebt voor de werkgroep. 

- Gebruik gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verzameld hebt. 

- Hoe gevoeliger de persoonsgegevens hoe kleiner/beslotener de groep waarin je deze mag 

verspreiden. 

- Met toestemming mag er veel. 

- Let op kinderen tot en met 15 jaar en anticipeer op vragen van ouders en verzorgers door 

informatie beschikbaar te stellen. 

 

Hoe vraag je toestemming? 

- Schriftelijke toestemming ouders kinderen tot en met 15 jaar: bij inschrijving (bewaar deze 

i.v.m. aantoonbare zorgvuldigheid). 

- Bij grotere bijeenkomsten: meld dat er een fotograaf is, waarvoor de beelden worden 

gemaakt, waar mensen zich kunnen melden als ze niet in beeld willen. 

- Journalistieke exceptie: geen toestemming nodig (belang van journalistiek wordt afgewogen 

tegen belang persoon). 

- Video: meldt van te voren dat er video-opnames worden gemaakt en voorkom 

detailopnames van kerkgangers. 

- Recht op verwijderen: richtlijn binnen 24 uur verwijderen. 

 

Parochieblad 

- Gericht geadresseerd en enkel onder parochianen verspreid: je mag persoonsgegevens 

vermelden als dat nodig is voor het onderhouden van contact met parochianen. 

- Bredere verspreiding: geen persoonsgegevens, tenzij de betrokkene vooraf toestemming gaf. 

- Journalistieke uitzondering: uitingen van algemeen maatschappelijk belang in journalistieke 

vorm 

o Bijvoorbeeld: verslag van een parochieactiviteit 

o Maak een heldere afweging (aantoonbare zorgvuldigheid) 

 

Enkele vuistregels rond foto’s: 

- Zorg als het kan voor een mededeling dat er een fotograaf is en waarvoor de foto’s worden 

gebruikt. Mondelinge mededeling, of in liturgieboekje, of bij de ingang. 

- Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt voor wie niet op de foto wil. Controleer de fotoserie 

en verwijder direct de nodige foto’s 

- Ben alert en verwijder foto’s als daarom wordt gevraagd! 


