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Privacystatement 

 
Op onze website, op Facebook, op Twitter en in onze Nieuwsbrief staat informatie over de activiteiten van de 
Dominicusgemeente. Wij hechten waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom hebben wij 
afspraken gemaakt over het plaatsen van persoonsgegevens en foto's. Wanneer het gaat om 
persoonsgegevens zullen wij zorgvuldig en terughoudend te werk gaan en deze niet langer bewaren dan 
noodzakelijk. 
 
Doel van verwerking 
Als Dominicusgemeente bevorderen wij de onderlinge band en de betrokkenheid van onze bezoekers  
bij onze activiteiten. Om die reden delen wij ook persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden o.a. gebruikt om te laten zien wie wij als gemeenschap zijn. Daarnaast worden ze 
gebruikt voor het plannen van werkzaamheden, het organiseren van bijeenkomsten, het bijhouden van een 
bezoekersbestand en voor administratieve doeleinden. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt 
voor het doel waarvoor u ze achterlaat. 
 
Privacy 
Persoonsgegevens van voorgangers, gastsprekers en functionarissen worden alleen met hun instemming en in 
het belang van de uitoefening van de functie op de website of op Facebook, Twitter of in de Nieuwsbrief 
gepubliceerd teneinde de toegankelijkheid van onze gemeenschap te bevorderen. Hierin maken we een 
zorgvuldige afweging. 
Met het publiceren van foto’s van onze kerkelijke activiteiten gaan wij zeer terughoudend om. Bezoekers 
worden hierover vooraf geïnformeerd en kunnen bezwaar maken. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij 
publicatie van foto's geldt een bepaalde (subjectieve) terughoudendheid t.a.v. de compositie van de foto en 
hoe individuele personen erop staan. Geplaatste foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot 
één of meer personen. Bij bezoekers van onze website worden geen cookies geplaatst. 
 
Bezwaar 
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar in beeld bent, dan kunt u dat (met 
opgave van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de coördinerend secretaris van onze 
gemeente. (secretariaat@dominicusamsterdam.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk 
verwijderd van het portal. 
 
Gebruik van uw persoonsgegevens 
Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een activiteit, voor de nieuwsbrief, voor meditatieve berichten, of voor 
het ontvangen van berichten van overlijden van bezoekers van de Dominicus zal o.m. gevraagd worden naar 
uw naam, telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Deze gegevens zullen nimmer, zonder uw toestemming, aan 
derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit behoudens ingeval van 
een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van overheidsinstanties, waardoor de beschermende bepalingen van 
dit privacystatement worden opgeheven. 
Hebt u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de coördinerend 
secretaris van ons gemeente. 
 
Publiciteit t.a.v. onze kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden over het algemeen vooraf publiekelijk aangekondigd, onder vermelding van degene 
die de overweging houdt. 
De kerkdiensten kunnen rechtstreeks worden gevolgd via onze website of via Kerkdienstgemist.nl. 
Iedere dienst blijft gedurende twaalf maanden op het online archief van Kerkdienstgemist.nl beschikbaar. 
Daarnaast worden, na verkregen toestemming van de voorganger, de gehouden overwegingen gepubliceerd op 
onze website DominicusAmsterdam.nl. 


