:VEEKIRERX[SSVH
0Q  NFJ JT EF OJFVXF "MHFNFOF
WFSPSEFOJOH HFHFWFOTCFTDIFSNJOH
"7( JOXFSLJOHHFUSFEFO%F[FXFU
SFHFMU IPF CFESJKWFO  PWFSIFEFO FO
WFSFOJHJOHFO NFU EF QFSTPPOTHFHF÷
WFOT FO EF QSJWBDZ WBO NFOTFO NPFUFO PNHBBO
)PFJTEFCFTDIFSNJOHWBOEF1FSTPPOTHFHFWFOTJO
EF&#(/PPSE)PMMBOEHFSFHFME
ù
ù
ù
%F0VETUFOSBBEIFFGUIJFSWFFMBBO÷
EBDIUBBOCFTUFFEFOCSFOHUTBNFO
NFUEFMFEFOBENJOJTUSBUJFEFCFMBOH÷
SJKLTUFSFHFMTJOQSBLUJKL/PHOJFUBMMFT
XBUEFOJFVXFXFUWPPSTDISJKGU XBTPQ
 NFJ UPU JO EF QVOUKFT HFSFHFME  NBBS XJK [JKO BM
BBSEJHPQXFH
*OPO[FMFEFOBENJOJTUSBUJF[JKOEFOPPE[BLFMJKLFHF÷
HFWFOTWBOMFEFOFOWSJFOEFOPQHFTMBHFO8JKIFC÷
CFOBMMFFOEFHFHFWFOTWFS[BNFMEEJFOPPE[BLFMJKL
[JKO WPPS POT HFNFFOUFXFSL %VJEFMJKL NBH [JKO EBU
EBBSCJK PPL HFHFWFOT PWFS EF LFSLFMJKLF TUBUVT  IFU
MJENBBUTDIBQ JO EF LFSL FO EF BNCUTIBOEFMJOHFO
[PBMTEPPQFOCFMJKEFOJTIPSFO
8JMUVXFUFOXFMLFHFHFWFOTPWFSVCJKEF&#(/PPS÷
E)PMMBOECFLFOE[JKO %BOLVOUVCJKEFMFEFOBENJ÷
OJTUSBUJFFFOVJUESBBJPQWSBHFO4UVVSEBBSWPPSFFO
FNBJMPGCSJFGOBBS[S&TUIFS#POPP [JFWPPSJOWPPS
IFUBESFT 
%FMFEFOBENJOJTUSBUJFJTPOEFSHFCSBDIUPQFFOCF÷
WFJMJHEFTFSWFS EJFEFGJSNB)BHSVVJU(SPOJOHFOBBO
EF&#(/FEFSMBOEUFSCFTDIJLLJOHTUFMU*OFFOPWFS÷
FFOLPNTUJTHFSFHFMEIPFEFHFHFWFOTPQEFTFSWFS
CFIFFSEXPSEFOFOEBUVXHFHFWFOTOJFUBBOEFS÷
EFOUFSCFTDIJLLJOHNPHFOXPSEFOHFTUFME&SXPS÷
EFOHFFOHFHFWFOTPQDPNQVUFSTCJKNFEFXFSLFST
UIVJTPQHFTMBHFO
&FOCFQFSLUBBOUBMNFEFXFSLFSTWBOEF&#(/PPSE
)PMMBOEFOEF&#(/FEFSMBOEIFFGUUPFHBOHUPUEF
HFHFWFOT%BBSCJKIPSFOEFQSFEJLBOU EFMFEFOBE÷
NJOJTUSBUFVSFOEFSFHJPOBMFQFOOJOHNFFTUFST+BBS÷
MJKLT XPSEFO WPPS EF EFFMHFNFFOUFO MJKTUFO NFU
OBNFO BESFTTFO UFMFGPPOOVNNFSTFOHFCPPSUFEB÷
UBWBOEFMFEFOHFNBBLUPNDPOUBDUNFUVUFLVOOFO
POEFSIPVEFO
.FU &EJUPP  EF VJUHFWFS WBO EF 7JFSLMBOL  JT FFO
PWFSFFOLPNTUBGHFTMPUFOEBU[JKEFBESFTTFOWBOEF

POUWBOHFSTWBOPOTLFSLCMBELVOOFOWFSXFSLFO PN
EF7JFSLMBOLUFLVOOFOWFSTUVSFO0PLEF[FBESFTTFO
NPHFOOJFUWPPSBOEFSFEPFMFJOEFOHFCSVJLUXPSEFO
FOPPLOJFUEPPS&EJUPPPQHFTMBHFOXPSEFO
0NEBU EF 7JFSLMBOL PPL BBO NFOTFO CVJUFO PO[F
HFNFFOUFXPSEUWFSTUVVSE [VMMFOXJKJOEFUPFLPNTU
BBOBMMFLSPPOKBSJHFWSBHFOPGXJKIVOWFSKBBSEBHJO
EF7JFSLMBOLNPHFOWFSNFMEFO
)FUGPUPBMCVNPQPO[FXFCTJUFXPSEUCJOOFOLPSUOBBS
FFO BGHFTMPUFO HFEFFMEF WBO EF TJUF WFSQMBBUTU 6
NPFUEBOFFOXBDIUXPPSEBBOWSBHFOBMTVEFGPUPT
XJMUCFLJKLFO0QEFXFCTJUF[FMG[VMMFOXJK[VJOJHPN÷
HBBONFUGPUPTFOWPPSBGUPFTUFNNJOHWSBHFOPGXJK
GPUPTWBOFFOFWFOFNFOUNPHFOQVCMJDFSFO
8JKIPQFOPQEJFNBOJFSEFCFMBOHSJKLTUFFJTFOWBO
EF OJFVXF XFU UF WFSWVMMFO .PDIU FS UPDI JFUT NJT÷
HBBOFOCJKWFFOMJKTUNFUBESFTTFOAPQTUSBBUCFMBO÷
EFOEBO[VMMFOXJKEBUBBOEFQSJWBDZGVODUJPOBSJTWBO
EF&#(/FEFSMBOENFMEFO%BUJTCS.JDIBFM4DIVM[F
ù
.FFSJOGPSNBUJFPWFSEFUPFQBTTJOHWBO EF"7(JO
PO[FHFNFFOUFPOUWBOHUVJOEFHFNFFOUFWFSHBEF÷
SJOHFOEJFJOEFLPNFOEFXFLFOJOEFEFFMHFNFFO÷
UFO HFIPVEFO XPSEFO .PDIU EBU OPEJH [JKO EBO
LPNFOXJKPPLJOEFWPMHFOEFVJUHBWFWBOEF7JFS÷
LMBOLIJFSPQUFSVH

)QEMP
&FOWFS[PFLJOWFSCBOENFUEFFNBJMù
ù
"GFOUPFCFOBEFSFOXJKPO[FMFEFO
WJB EF FNBJM NFU JOGPSNBUJF FO
WSBHFO%BUHFCFVSUWPPSBMWPPSEF
HFNFFOUFHFCFETXBDIUFOEFSF÷
HJPOBMFEJFOTUFO
.PDIUVOPHHFFOFNBJMWBOPOTPOUWBOHFO EBO
WFS[PFLFOXJKVPNVXFNBJMBESFTBBOEFMFEFO÷
BENJOJTUSBUJF MFEFOBENJOJTUSBUJF!FCHOPPSEIPM÷
MBOEOM EPPSUFHFWFO
$POUSPMFFSU V SFHFMNBUJH EF TQBNGPMEFS POHF÷
XFOTUFFNBJM WBOVXFNBJMCPY0NEBUXJKWFFM
FNBJMHFMJKLUJKEJHWFSTUVSFO EFOLFOEFQSPWJEFST
TPNTEBUEFCFSJDIUFOWBOEF&#(/PPSE)PMMBOE
TQBN[JKO



De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie. Welke gegevens staan in de ledenadministratie?
(voor zover de gegevens bekend zijn of opgegeven werden door de leden):
burgerlijke
gegevens:

•
•
•
•
•

kerkelijke
gegevens:

•
•
•
•

naam en voornamen c.q. voorletters;
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het
woonadres;
geboortedatum en -plaats;
geslacht;
burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige
burgerlijke staat;

doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de
naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen
de doop werd bediend;
belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de
kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis
van het geloof werd gedaan;
kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede
van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening
heeft plaatsgevonden;
kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de
datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de
zegening heeft plaatsgevonden;

•

datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere
kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q.
kerkgemeenschap;

•
•

gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met
vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
datum van overlijden,
datum van vertrek naar een andere kerkprovincie,
datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht
wordt verbroken te zijn;

•
•
•
•
•
•
•

datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk;
de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de
deelgemeente waartoe betrokkene behoort.

Waarom slaat de EBG deze gegevens van de leden op?
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,
en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

Waar kan ik mijn gegevens inzien of laten wijzigen?
De ledenadministrateur kan op aanvraag een uitdraai maken van de gegevens van u. U kunt dit
uitdraai schriftelijk of via de mail aanvragen bij:
mw. Esther Bonoo
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
tel. 072 562 1439 | e-mail: ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
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