Privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 23-7-2018.
De website www.gergemrijssen.nl staat onder verantwoording van de gezamenlijke
kerkenraden van de Gereformeerde Gemeentes te Rijssen (Rijssen-Noord, RijssenWest en Rijssen-Zuid). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze
website.
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe www.gergemrijssen.nl omgaat met uw
persoonsgegevens. We vertellen wat we verzamelen en waarom we dit doen. Ook
maken we duidelijk hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of verwijderen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen de volgende gegevens:
Wat

Waarom

Gegevens die u invult tijdens
uw aanmelding

Deze gegevens kunnen wij gebruiken om contact
met u op te nemen

Inloggegevens

Hiermee valideren wij dat u bent wie u zegt te zijn
en u de juiste rechten toekennen

Lid van welke verenigingen

Leden van een vereniging krijgen toegang tot het
afgesloten gedeelte van die vereniging

Aangevraagde
meeluisterverzoeken

Om u toegang te kunnen geven tot meeluisteren
tijdens kerkdiensten

IP-adres

Foutopsporing en beveiliging

Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij een aantal maatregelen
genomen. Hiermee willen wij misbruik van uw gegevens voorkomen.




Doordat u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft om in te loggen,
hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens.
Wij gaan de beveiligingsmaatregelen regelmatig na om er zeker van te zijn dat
ze afdoende zijn, ook als er dingen veranderen.
De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, worden versleuteld opgeslagen
in de database. U logt ook in via een versleutelde verbinding.

Hoe beheert u uw gegevens?
Uw persoonsgegevens zijn uw eigendom.




Inzage / Wijzigen: nadat u aangemeld bent, kunt u via uw inlognaam (aan de
rechter bovenkant) naar "Mijn gegevens", hier kunt u uw gegevens inzien en
wijzigen.
Verwijderen: als u uw gegevens wilt verwijderen, stuurt u dan een email met
uw gebruikersnaam, emailadres en geboortedatum naar
support@gergemrijssen.nl. Wij dragen er dan zorg voor dat uw gegevens
worden verwijderd.

Cookies
Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij
een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser
wordt opgeslagen op uw computer. Hiermee kunnen wij gegevens bewaren tot een
volgend bezoek van de website. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het
echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de
website biedt.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het supportformulier.

Aanpassingen van het beleid
Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt
uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte
versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u
aan om deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

