Privacyverklaring Silo Church, versie juni 2018

Privacyverklaring Silo Church
De Volle Evangelie Kerk Silo (hierna genoemd Silo Church) is een onafhankelijk
kerkgenootschap, statutair gevestigd in Enschede (Zonstraat 9, 7521 HD Enschede) en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
64412490. Silo Church richt zich zowel op het bereiken van mensen die God nog niet kennen
alsook op geloofsgroei. De belangrijkste inkomstenbronnen van de Silo Church bestaan uit
giften en vaste vrijwillige bijdragen van geregistreerde leden en bezoekers plus uit
collecteopbrengsten.
Silo Church verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons
gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u
van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:
• persoonsgegevens van geregistreerden, donateurs en relaties
• verstrekte persoonlijke informatie ten behoeve van aanmelding voor activiteiten die
Silo Church organiseert.
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website door
bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier.
Verwerking van uw gegevens
Silo Church verzamelt persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
e – mailadres, gegevens van gezinsleden, geslacht en betaalgegevens. Het verzamelen van
persoonsgegevens gebeurt via de website (contactformulier), middels een telefoongesprek
of een mondeling gesprek.
Wij verzamelen uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:
Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid zijn van de gemeente om zodoende de
herderlijke en pastorale zorg inzichtelijk te maken.
ANBI
Silo Church heeft een ANBI- status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Silo
Church zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
Nieuwsblad
De Churchbell is het maandelijkse nieuwsblad van Silo Church wat verstuurd wordt per mail
om alle geregistreerden op de hoogte te houden van de activiteiten en de werkzaamheden
binnen Silo Church. Ook overige nieuwsberichten, oproepen en mededelingen worden per
mail toegestuurd.
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Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal is voor Silo Church belangrijk om onze activiteiten zichtbaar te maken.
Hiervoor gebruiken we onder andere drukwerk, social media en de website. Natuurlijk gaan
we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Uitgangspunt is dat u niet herkenbaar in beeld
komt wanneer u dit niet wilt.
De toestemming voor het publiceren van foto’s kunt u te allen tijde weer intrekken door
contact met ons op te nemen; de foto zal dan worden verwijderd. Wij publiceren geen foto’s
of video’s waardoor u schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen
namen zonder toestemming van de persoon op de foto, of in het geval van een kind onder
de 16 jaar, met toestemming van de ouders.
Links
Op de website van Silo Church staat een verwijzing naar een andere website. Silo Church is
niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken.
Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of
deze laten wijzigen of verwijderen.
U kunt uw wijzigingen per mail (silochurchbell@gmail.com) doorgeven aan het secretariaat
van Silo Church. Hier kunt u ook terecht als u zich wilt laten uitschrijven.
Afmelden nieuwsblad
Wilt u het maandelijkse nieuwsblad of overige nieuwsberichten niet meer per mail
ontvangen? Geef dit dan door per mail aan silochurchbell@gmail.com.
Contact
Silo Church informeert haar geregistreerden, bezoekers en overige relaties via diverse media
zoals per e-mail, post, telefoon, social media en website.
Bezoek aan onze website
Silo Church maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies, zodat u een technisch werkende
website krijgt. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen. Uw gegevens worden niet
met derden uitgewisseld.
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Vragen over privacybeleid
Silo Church behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen.
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. privacy en verwerking
van persoonsgegevens zijn:
Volle Evangelie Kerk Silo
Zonstraat 9
7521 HD Enschede
silochurchbell@gmail.com

