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Richtlijn privacy Evangelische Gemeente Rafael Goes 

Doel: 
Leden, gasten en bezoekers van de gemeente moeten op een veilige en ontspannen manier 

kunnen deelnemen aan het gemeente leven (waaronder de samenkomsten) zonder dat er 
ongevraagd foto’s of persoonlijke informatie door de gemeente zelf of door andere leden, 
gasten of bezoekers binnen of naar buiten de gemeente wordt gecommuniceerd. 

Als gemeente hebben we de volgende communicatie middelen: 

 Samenkomsten (o.a. mededelingen, presentaties, preken) 

 E-mail  

 Twitter 

 Facebook 

 Nieuwsbrief digitaal  

 Website 

 Intranet 

 Brieven per post  

 Telefoon  

 Flyers 

 Folder over de gemeente  

 Verslagen mail/post (gezinsraad, jaarverslag/plan, meerjarenplan, financieel 
verslag e.d.) 

 CD’s van preken of na te luisteren via intranet 

 

Afspraken om de privacy te waarborgen: 

 

1. In de communicatie middelen gebruiken we geen foto’s of persoonlijke informatie van 

mensen die daar geen expliciete toestemming voor hebben gegeven. 

Een vraag voor het mogen gebruiken van foto of persoonlijke informatie wordt 

schriftelijk gesteld en de expliciete toestemming kan alleen per brief of mail gegeven 

worden.  
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2. De personen die op verzoek van de gemeente foto’s maken van gemeente activiteiten 

gebruiken deze foto’s niet voor eigen doeleinden (niet op eigen website, Facebook 

e.d.). Als iemand wordt gevraagd om foto’s te maken voor de gemeente wordt de 

richtlijn ook met deze persoon besproken. Er wordt hiervoor een overeenkomst 

opgesteld (zie bijlage 1). Er wordt ook nagegaan of iemand zich aan deze afspraken 

houdt. Zo niet, gaan we met de persoon in gesprek.   

3. Bij (bijzondere) gemeente activiteiten wordt er aan het begin van de activiteit 

gewezen op de wens van de aanwezigen om de privacy (en portretrecht) te 

respecteren (zie bijlage 2) 

4. De gemeente verstrekt geen persoonlijke informatie (naam, adres, e.d.) van 

gemeenteleden, gasten en bezoekers aan derden. In bijzondere gevallen kan alleen 

het bestuur besluiten om van deze afspraak af te wijken. De besluitvorming hierin 

wordt schriftelijk vastgelegd.  
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BIJLAGE 1 

Overeenkomst  

Evangelische Gemeente Rafael Goes vindt dat leden, gasten en bezoekers op een veilige en 
ontspannen manier moeten kunnen deelnemen aan het gemeente leven (waaronder de 
samenkomsten) zonder dat er ongevraagd foto’s of persoonlijke informatie door de 
gemeente zelf of door andere leden, gasten of bezoekers naar buiten de gemeente wordt 

gecommuniceerd. 

Naam (opdrachtgever vanuit Evangelische Gemeente Rafael Goes): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

en (opdrachtnemer): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

komen daarom overeen dat opdrachtnemer foto’s zal maken t.b.v. de volgende activiteit: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opdrachtnemer zegt hierbij toe dat de gemaakte foto’s niet voor eigen doeleinden (privé 

dan wel zakelijk) zullen worden gebruikt.  

 

Datum: …………………………………………………. 

 

Handtekening opdrachtgever:            Handtekening opdrachtnemer: 

 

 

………………………………………………….    …………………………………………………. 
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BIJLAGE 2 
 

 

In deze gemeente respecteren we ieders privacy.  

Wil je foto’s van deze dienst delen via social media?  

Let er dan op dat je de mensen op de foto’s hiervoor om 
toestemming vraagt.  

 

 


