VERKLARING VERWERKING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van
persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Hieronder
leest u hoe wij als gemeente van Christus met uw gegevens omgaan, voor welk doel wij deze
gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.
De gemeente van Christus Maastricht vraagt uw email voor twee onderdelen van onze website en
verwerkt uw persoonsgegevens (Voor- en achternaam en E-mailadres) omdat u deze zelf aan ons
verstrekt bij het invullen van één van onze contactformulieren of stelt een vraag via email. Deze
gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te behandelen. Deze gegevens worden bewaard niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens vermeld hebt. Uw
gegevens (naam, mailadres en reden voor contact) worden na 3 maanden verwijderd. De
verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Het kan zijn dat de gemeente van Christus Maastricht de persoonsgegevens verwerkt van
personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als
u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via scottraab@gvcmaastricht.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben. Dit kan door een email te sturen aan Functionaris Persoonsgegevens Scott Raab (scottraab@gvcmaastricht.nl). Ook
heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt
via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en
gelezen. De website maakt gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de
website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail
aan scottraab@gvcmaastricht.nl . Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw
gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Contactgegevens:
http://www.gvcmaastricht.nl
Didohof 49b, 6215RJ Maastricht
+31 06 48689617

