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PRIVACYVERKLARING 
Protestantse Gemeente Leidschendam 
 
De Protestantse Gemeente Leidschendam 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 wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons 
houden. 
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u 
vermoedt dat wij deze privacyverklaring niet naleven. 
 
Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: 
• de door leden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en 
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 
 
Verwerking van uw gegevens 
De Protestantse Gemeente Leidschendam verzorgt een (leden)administratie, waarbij persoonsgegevens 
worden vastgelegd. Daarnaast worden de gegevens van leden, vaste gasten en/of bezoekers vastgelegd die 
bijvoorbeeld deelnemen aan een activiteit. Het verzamelen van persoonsgegevens (zoals naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) gebeurt bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een van onze 
activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid. 
Persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (zoals een donatie of 
deelname aan en betaling voor een activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor 
commerciële of andere doeleinden. 
 
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 e-mail doorgeven aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse 
Gemeente Leidschendam: kb@pgleidschendam.nl. 
Indien u informatie wilt opvragen over uw persoonlijke gegevens in de kerkelijke administratie, kunt u ook een 
verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs, gericht aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Leidschendam:  
Damhouderstraat 2/A 
2266 AS Leidschendam 
 
E-mail 
U kunt als lid of vaste gast uw e-mailadres aan de Protestantse Gemeente Leidschendam verstrekken, 
bijvoorbeeld voor specifieke activiteiten, groepen, of de ‘lief en leed’-berichten van het Pastoraal Centrum.  
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de zender 
van de e-mails omtrent de activiteiten/groepen, en/of het Pastoraal Centrum via e-mailadres: 
pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.  
 
Bezoek aan onze website 
Op de website van PG Leidschendam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PG Leidschendam gebruikt deze informatie om 
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 
niet aan derden verstrekt. 
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Fotografie 
In onze gebouwen worden tijdens onze samenkomsten en activiteiten soms foto’s gemaakt. Deze kunnen 
worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op de website, flyers of social media. Wanneer u bezwaar 
heeft tegen het gebruik van uw foto, of wanneer u zichzelf tegenkomt op een geplaatste foto en hier bezwaar 
tegen heeft, kunt u mailen naar: platformcommunicatie@pgleidschendam.nl. 
 
Beveiliging 
De Protestantse Gemeente Leidschendam heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie 
toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 
 
Vragen over privacybeleid 
De Protestantse Gemeente Leidschendam houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over 
dit beleid, neem dan contact op met het Platform Communicatie van de Protestantse Gemeente Leidschendam 
via e-mail: platformcommunicatie@pgleidschendam.nl. 
 
Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: 
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Leidschendam 
Damhouderstraat 2/A 
2266 AS Leidschendam 
e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl  
 
De Protestantse Gemeente Leidschendam heeft de ANBI-status. 
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