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Privacyverklaring 
 
Baptistengemeente Utrecht-Silo  
 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Baptistengemeente Utrecht-Silo (hierna: ‘Silo’) is een geloofsgemeenschap, geïnspireerd door de 
Bijbel. Wij geloven dat wij met elkaar het lichaam van Christus vormen (vgl. 1 Korinthe 12:12 en 13). 
Dat betekent regelmatig samenkomen, samen delen en vieren, elkaar leren zien als aanvulling en 
verrijking, en zo groeien als mens en als gelovige. Lid word je bij ons alleen als je onderdeel wilt 
uitmaken van dat grotere geheel. Echter, ook al voelen wij ons als ‘Silo-familie’ nauw verbonden met 
elkaar, wij hechten ook aan onze individuele privacy. En als we iets over onszelf toevertrouwen aan 
één zuster of broeder, willen we lang niet altijd dat dat gedeeld wordt met derden. En dat hoeft ook 
helemaal niet.  
 
Wij denken dat deze privacyverklaring recht doet aan deze beide kanten van het met elkaar een 
gemeenschap vormen: verbonden in Christus, maar toch ook ‘los’ van elkaar. Je kunt erin lezen 
welke gegevens wij over onze leden vastleggen, voor welke doelen we jouw persoonsgegevens 
gebruiken en hoe wij omgaan met pastorale informatie. Verder vind je hierin informatie over de 
bewaartermijnen die we hanteren, over de maatregelen die we genomen hebben ter bescherming 
van jouw privacy en over jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens. 
 
Overigens is Silo niet verantwoordelijk voor onderlinge gesprekken of andere vormen van informatie-
uitwisseling tussen ‘Silo-gangers’, ook al vindt die communicatie binnen de muren van ons gebouw 
plaats. Silo is uitsluitend aanspreekbaar op handelingen die door of namens Silo plaatsvinden, 
uitgevoerd door ambtsdragers en andere functionarissen van Silo (in die hoedanigheid).  
 
2. Welke gegevens bewaart Silo van jou? 
 
Als geloofsgemeenschap kan Silo alleen goed functioneren als zij bepaalde persoonsgegevens van 
haar leden en huisgenoten mag bewaren en voor bepaalde doelen mag gebruiken (‘verwerken’). In 
de privacywet wordt dit het ‘gerechtvaardigd belang’ van een organisatie genoemd. In verband 
hiermee bewaart Silo de volgende, door jouzelf verstrekte gegevens van jou en je eventuele 
gezinsleden (hierna: ‘basisgegevens’): 

- Naam 
- Adres, postcode, woonplaats 
- Geboortedatum 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 

 
Verder bewaart Silo in veel gevallen een pasfoto van jou, maar alleen als Silo die met jouw 
(mondelinge) toestemming heeft gemaakt of verkregen. Daarnaast kan het voorkomen dat je 
herkenbaar bent op een (groeps)foto of film die Silo bewaart.  
 
Voor gegevens over het wel en wee van jou en je naasten (‘pastorale informatie’) gelden aparte 
afspraken; zie hierna onder 4. 



 

versie 1.2, december 2018    p. 2/4 

 
 
3. Voor welke doelen gebruikt Silo jouw persoonsgegevens? 
 
Vanwege het gerechtvaardigde belang van Silo gebruikt Silo jouw persoonsgegevens voor de 
volgende doelen: 
 

- Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), geboortedatum en contactgegevens worden 
periodiek gepubliceerd in een adresboekje en/of op een afgesloten deel van de website; 
verjaardagen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. 
 

- Als je je verkiesbaar stelt voor een functie binnen Silo wordt je naam op een stembriefje 
vermeld dat leden thuisgestuurd krijgen. 
 

- Als je een officiële functie bekleedt binnen Silo kunnen je naam, contactgegevens en pasfoto 
worden vermeld op de website, in het gemeenteblad Regelrecht of in andere publicaties of 
plaatsen waar dit opportuun is.  

 
- In de notulen van vergaderingen kunnen persoonsgegevens voorkomen. De notulen van de 

bestuurlijke raad worden, uitsluitend tussen raadsleden, uitgewisseld via Dropbox; de 
notulen van gemeentevergaderingen worden verspreid per e-mail. 
 

- Tijdens de eredienst en bij andere samenkomsten worden een enkele keer foto’s gemaakt, 
en in uitzonderlijke gevallen film- of geluidsopnames. Met de eventuele publicatie hiervan, 
bijvoorbeeld op de openbare website, gaat Silo zeer prudent en terughoudend om.  
 

- Jouw pasfoto kan (in het kader van een ‘smoelenboek’) bij je overige gegevens worden 
gepubliceerd op het afgesloten deel van de website. 
 

- Pastorale bezoeken c.q. contacten (het enkele feit van het contact, dus niet de inhoud van 
het besprokene) worden bijgehouden in een register dat alleen toegankelijk is voor leden 
van de pastorale raad. 
 

- De financiële administratie bevat gegevens over de vrijwillige bijdragen die mensen geven. 
Deze gegevens zijn uitsluitend bekend bij de administrateur en de penningmeester.  

 
 
4. Pastorale informatie 
 
Tot de kerntaken van Silo behoort de pastorale zorg voor elkaar. Daar hoort bij dat je - tot op zekere 
hoogte - informatie deelt over het wel en wee van jou en je naasten (hierna: ‘pastorale informatie’). 
Silo deelt pastorale informatie uitsluitend met jouw (mondelinge of schriftelijke) toestemming, en 
alleen op de volgende wijze: 
 

- In de eredienst en bij andere samenkomsten (vergaderingen, cantorij, eetgroep etc.) kan 
mondeling pastorale informatie worden meegedeeld, soms ook in de vorm van een 
voorbede. 
 

- Binnen de pastorale raad kan mondeling en per e-mail pastorale informatie worden gedeeld 
en uitgewisseld.  
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- In een gebedsapp kan eveneens pastorale informatie in de vorm van een gebedsintentie 
worden gedeeld.  

 
Het vereiste van jouw toestemming geldt niet als je fysieke of psychische toestand zodanig is dat je 
niet of slechts heel moeilijk in staat bent om je wil kenbaar te maken; in dat geval proberen we te 
overleggen met een van je naasten over het al dan niet delen van de pastorale informatie op de 
hierboven beschreven wijze.  
 
 
5. Bewaartermijnen 
 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Van leden en andere Silo-
betrokkenen bewaren we de basisgegevens in ieder geval zolang zij lid zijn c.q. op andere wijze bij 
Silo betrokken. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze vernietigd 
worden. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.  
 
Pastorale informatie wordt zo snel mogelijk gewist. Leden van de pastorale raad zijn verplicht om 
hun e-mailbestand jaarlijks te schonen van mails met pastorale informatie. Zij ontvangen hiervoor 
jaarlijks een oproep van de pastor. Wekelijks roept de pastor (of diens vervanger) de leden van de 
gebedsapp op tot het verwijderen van de gebedsintenties in de gebedsapp. 
 
 
6. Maatregelen 
 
Ter bescherming van jouw privacy hebben wij de volgende maatregelen getroffen: 
 

- Communicatie bestaande leden 
Bestaande leden hebben per e-mail een link ontvangen naar deze privacyverklaring op de 
website, met een begeleidend schrijven. De privacyverklaring wordt op verzoek per e-mail of 
per post toegezonden. Leden zonder bekend e-mailadres krijgen de privacyverklaring met 
begeleidend schrijven per post toegestuurd.  

 
- Communicatie bestaande niet-leden 

Bestaande niet-leden in onze administratie hebben wij in 2018 om toestemming gevraagd 
om hun persoonsgegevens te mogen blijven verwerken op de wijze zoals wij dat al deden. 
Niet-leden die hiervoor niet expliciet hun toestemming hebben gegeven zullen wij 
verwijderen uit onze administratie. 

 
- Communicatie regelmatige bezoekers 

Regelmatige bezoekers worden middels een speciaal daarvoor ontworpen formulier 
gevraagd om hun basisgegevens aan ons op te geven. Door dit formulier in te vullen en te 
ondertekenen geven zij Silo toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens 
door Silo. 
 

- Communicatie nieuwe leden 
Nieuwe leden ontvangen de privacyverklaring bij aanvang van hun lidmaatschap, tenzij zij als 
regelmatige bezoeker al toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun 
persoonsgegevens door Silo, zie hiervóór. 

 
- Beveiliging 

De gemeente beveiligt persoonsgegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een 
wachtwoord of een slot op de ruimte of kast. Wachtwoorden op computers met 
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persoonsgegevens, ook bij functionarissen thuis – denk hierbij met name leden van de 
pastorale raad - worden jaarlijks gewijzigd. Dat geldt ook voor het wachtwoord voor het 
besloten deel van de website. Dit wachtwoord wordt door de bestuurlijke raad uitsluitend 
verstrekt aan Silo-leden.   

 
- Werkgroep Veiligheid 

Silo heeft de werkgroep Veiligheid gevraagd om de implementatie/coördinatie van deze 
maatregelen rond de gegevensbescherming op zich te nemen. 

 
- Evaluatie 

De Bestuurlijke Raad van Silo evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement) 
jaarlijks, in eerste instantie op basis van een evaluatierapport vanuit de werkgroep Veiligheid. 

 
 
7. Jouw rechten 
 
Hieronder vind je een overzicht van de rechten die je ten opzichte van Silo hebt met betrekking tot 
jouw persoonsgegevens: 
 

- Recht op dataportabiliteit  
Het recht om je eigen persoonsgegevens die zijn verzameld in een digitaal gangbaar en 
leesbaar formaat te ontvangen en/of te laten verstrekken aan een andere partij.  
 

- Recht op vergetelheid  
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit Silo is mogelijk, waarbij Silo op jouw 
verzoek jouw gegevens moet wissen, voor zover de belangen van anderen of de 
gerechtvaardigde belangen van Silo zich daar niet tegen verzetten. 
 

- Recht op inzage  
Het recht om jouw verwerkte en te verwerken persoonsgegevens in te zien. 
 

- Recht op rectificatie en aanvulling  
Het recht om de persoonsgegevens die van jou zijn opgeslagen en worden verwerkt te 
wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd als je vindt dat deze niet kloppen, voor zover 
de belangen van anderen of de gerechtvaardigde belangen van Silo zich hiertegen niet 
verzetten. 
 

- Recht op beperking van de verwerking  
Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
 

- Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 
 

- Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
 
 

8. Vragen? 
 
Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kun je je wenden tot de secretaris via 
secretariaat@silogemeente.nl. 
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