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Wat is de AVG.

De AVG is per 25 mei 2018 ingetreden en volgt hiermee het Reglement Bescherming 
Persoonsgegevens Parochies (2006) op. 
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy beleid.

Algemene richtlijnen.

De parochie is bevoegd om persoonsgegevens te verwerken.
De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar 
leden met het oog op:

a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap
b) het onderhouden van contact met haar leden
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht

Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig
Het doorgeven van persoonsgegevens aan instanties of personen buiten de R.-K. Kerk is nooit 
toegestaan.

Werk nooit met oude (niet meer kloppende) bestanden.

Heeft u bestanden (adressenlijst, of deelnemerslijst, contactpersonenlijst e.d.) niet meer
Nodig, of is het bestand verouderd, zodat u er niet meer mee werkt dan dient u het bestand te 
verwijderen.

Publicaties

Met publicaties worden bedoeld parochieblad, website, nieuwsbrief etc.
Wanneer men namen van personen wil publiceren moet men toestemming van de persoon hebben, 
ook voor foto’s en ander beeldmateriaal geldt dat wanneer iemand  op beeldmateriaal herkenbaar is,
u altijd de toestemming van de betrokkene moet hebben om te mogen publiceren



Invoeren nieuwe personen 

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te 
stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in 
het R.-K. ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een 
privacyverklaring worden verstrekt:

 Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie

van de R.-K. Kerk;
 Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister 

(grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. 
Kerk.

 Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de 
R.-K. Kerk.

Verwijderen van persoonsgegevens.

Op speciaal verzoek van een persoon moeten alle of specifieke persoonsgegevens uit de 
parochieadministratie en/of uit de R.-K. ledenadministratie verwijderd worden. 
Het verwijderen van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de door de 
Bisschoppenconferentie vastgelegde ‘Procedure met betrekking tot in- en uitschrijving’. De 
procedure vindt u op www.rkkerk.nl/?s=uitschrijving

Info AVG op website Rooms Katholieke Kerk 

Voor extra info kijk op https://www.rkkerk.nl/avg/

https://www.rkkerk.nl/avg/
http://www.rkkerk.nl/?s=uitschrijving
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