Privacyverklaring website www.doofenkerk.nl van het IDP
IDP
PKN, CGK, NGK en GKv werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).
Het IDP zet zich namens hen in voor kerkgemeenschappen waarin dove en horende
mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijkeals speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten.
Vertrouwen
Het IDP is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Juist ook op de website
van het IDP: www.doofenkerk.nl. Wij doen dit door er zorg voor te dragen dat
daarop persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt beschermd.
Via deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee
uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
U dient zich ervan bewust te zijn dat onze website niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze
website geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.
Gegevens medewerkers IDP
Op de website staat informatie over de naam, functie en e-mailgegevens van zowel
landelijke als regionale medewerkers van het IDP. Ook staat er in sommige gevallen
een foto of filmpje van hen op de website.
Foto’s en filmpjes van IDP-activiteiten
Op deze website kunnen ook foto’s en filmpjes te zien zijn van activiteiten e.d. van
het IDP waar u aan hebt deelgenomen. Vooraf zal u om toestemming worden
gevraagd tot publicatie op de website. Echter, bij foto’s en filmpjes is dat -ondanks
onze inspanning- niet in alle gevallen mogelijk. U kunt daarom altijd een verzoek
indienen om een foto of een filmpje waar u herkenbaar opstaat te laten verwijderen
of om uzelf daar onherkenbaar op te laten maken.

Communicatiegegevens
Wanneer u als bezoeker van de website via de website e-mail of andere berichten
naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u
daarna naar persoonlijke gegevens die naar onze mening voor uw situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen correct te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen op beveiligde
servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan datgene
waarvoor kerken het IDP hebben opgericht, tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.
Derden
Informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden. Onze bestuursleden en webbeheerders zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze gegevens niet langer te
bewaren dan strikt noodzakelijk is.
Persoonsgegevens aanpassen of verwijderen
Op de website vindt u onderaan de homepage een button ‘contactformulier’.
U kunt dit gebruiken om uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden op
deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt
uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie mag worden verzonden.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan ons privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft
over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het
contactformulier op de website.
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