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Bisdom Rotterdam

Contactgegevens
Bisdom Rotterdam, gevestigd Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke
persoonsgegevens Bisdom Rotterdam van u verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze
verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen. Voor meer informatie over
hoe Bisdom Rotterdam omgaat met persoonsgegevens, kunt u het privacyreglement raadplegen.
Contact inzake privacybescherming persoonsgegevens:
Bisdom Rotterdam

Koningin Emmaplein 3
3 016 AA Rotterdam
Website: www.bisdomrotterdam.nl
E-mail: ay^@bisdomrotterdam.nl

Telefoon: 010-2815171
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l. Van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens als iemand:
l. onze website bezoekt;

2. zich inschrijft om een abonnement en/of publicatie en/of een nieuwsbrief via digitale weg te
ontvangen;

3. zich inschrijft om een abonnement en/of een publicatie thuis (op een fysiek adres) te
ontvangen;
4. zich aanmeldt als donateur;

5. samenwerkt of anderszins een zakelijke relatie heeft met Bisdom Rotterdam of op een andere
wijze betrokken dan hiervoor genoemd is, of is geweest, bij een of meer (kerkelijke)
instellingen in bisdom Rotterdam
6. deelneemt aan een activiteit van Bisdom Rotterdam;

7. een cursus volgt van Bisdom Rotterdam (denk bijvoorbeeld aan cursisten van de Pastorale
School);
8. solliciteert bij Bisdom Rotterdam;
9. als bestuurslid of lid van een gremium van een kerkelijke instelling waarbij de bisschop van
Rotterdam verantwoordelijk is voor de (goedkeuring van de) benoeming, schorsing of ontslag
(denk aan: priesters en diakens, maar ook instemmingsbeschikkingen van gebedsleiders);
10. aangesteld wordt in een pastorale functie: pastoor, rector, moderator, administrator, vicaris,
aalmoezenier, diaken, pastoraal werker, identiteitsbegeleider;
11. een opleiding volgt van Bisdom Rotterdam (denk bijvoorbeeld aan studenten van de diaken- en
priesteropleiding);
12. werkzaam is als (pseudo)werknemer of als stagiair bij Bisdom Rotterdam;
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2. Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens van u zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij deze
verklaring: 'Welke persoonsgegevens wij verwerken'.
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3. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Bisdom Rotterdam verwerkt in het algemeen geen bijzondere persoonsgegevens. Enkel wanneer u
behoort tot een of meerdere categorieën zoals hiervoor vermeld onder 7 tot en met 12 verwerkt
Bisdom Rotterdam de volgende bijzondere persoonsgegevens:
•

kerkelijke gezindheid (in bepaalde gevallen is het noodzakelijk te weten of iemand roomskatholiek is, bijvoorbeeld wanneer iemand benoemd wordt als parochiebestuurslid);
foto (m de vorm van een kopie van het ID-bewijs) en B SN;
personeelsdossier (voor zover dit van toepassing is).
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4. Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover het gebmik nodig is voor de hieronder
omschreven doelen of doelen die hiennee verenigbaar zijn. Bisdom Rotterdam verwerkt niet meer
gegevens dan noodzakelijk zijn om de betreffende doelen te bereiken.
In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

het beantwoorden van door betrokkene gestelde vragen of het verstrekken van door betrokkene
gevraagde informatie;

het verkrijgen van toestemming van betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens (het
plaatsen van foto en/of beeldmateriaal van betrokkene);
het vonn geven aan de verkondiging en verspreiding van het rooms-katholieke geloof en het in
dit kader initiëren en organiseren van activiteiten en opleidingen in het kader van de
heiligingstaak (eredienst, gebed, sacramenten), verkondigingstaak (verkondiging van het
evangelie, missie, catechese, onderwijs) en bestuurstaak van Bisdom Rotterdam en het hierover
kunnen informeren van betrokkenen zodat zij eventueel kunnen deelnemen aan die activiteiten.
het kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die het burgerlijk recht en/ofhet
kerkelijk recht stelt aan bisdommen of aan kerkelijke organisaties.
het kunnen aangaan van een overeenkomst met betrokkenen, uitvoering geven aan deze
overeenkomst of beëindigen van de overeenkomst;

het in stand houden en waarborgen van de juistheid van het bisdomarchief;
deze te bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk
onderzoek en alleen indien Bisdom Rotterdam belang heeft bij het onderzoek;
het behandelen van eventuele klachten en om geschillen op te lossen waaronder ook juridische
procedures, waarbij het Bisdom Rotterdam betrokken is, te kunnen voeren en of hieraan mee te
werken;
het afhandelen van facturaties en incasso's, het uit kunnen voeren van de financiële

administratie van Bisdom Rotterdam en het kunnen voldoen aan de wettelijke (fiscale)
bewaarplicht.
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5. Met welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
Bisdom Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens op een of meer van de volgende grondslagen:
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting (in
zoverre deze niet tegenstrijdig is met de Nederlandse wetgeving) die op Bisdom Rotterdam
rust;

de verwerking is noodzakelijk voor het kunnen aangaan en de uitvoering van een overeenkomst
en beëindiging van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de
betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
de venverking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
Bisdom Rotterdam of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene
een kind is; in het kader van deze grondslag vindt een belangenafweging plaats. Als Bisdom
Rotterdam persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal
Bisdom Rotterdam de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren. Bisdom
Rotterdam zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens
te verstrekken die vervolgens door Bisdom Rotterdam verwerkt moeten worden op grond van
een wettelijke of contractuele verplichting en/of omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om
een overeenkomst te kunnen sluiten. Bij weigering kan er geen overeenkomst met u worden
gesloten.

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden. Wanneer we een foto of ander beeldmateriaal van een
minderjarige (<16 jaar) op onze website publiceren, vragen we hiervoor voorafgaand om
toestemming aan de wettelijk vertegenwoordiger van het kind door middel van een
toestemmingsverklaring. Deze toestemming kunt u weer intrekken. Ook het plaatsen van
foto/beeldmateriaal van een meerderjarige betrokkene waarop deze herkenbaar is via onze
website of via andere communicatiekanalen van Bisdom Rotterdam mag niet zonder
toestemming van betrokkene geschieden en die toestemming kan ook weer worden
ingetrokken.
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6. Geen geautomatiseerde besluitvorming
Bisdom Rotterdam neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Bisdom
Rotterdam bij betrokken is.
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7. Bewaartermijnen persoonsgegevens
Bisdom Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan sü-ikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor sommige persoonsgegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van onze financiële administratie)
wordt door de wet bepaald hoe lang deze gegevens exact bewaard moeten, dan wel mogen worden
(de wettelijke bewaartermijnen).
Onjuiste persoonsgegevens of persoonsgegevens welke niet langer functioneel zijn voor het doel
waarvoor zij zijn aangemaakt worden vernietigd, tenzij een regel uit het Canoniek Recht zich
hiertegen verzet en in zoverre dit niet strijdig is met de Nederlandse wetgeving. Wanneer een regel
van Canoniek Recht zich tegen vernietiging verzet en deze niet strijdig is met de Nederlandse
wetgeving, worden de gegevens geanonimiseerd.
Voorts mag Bisdom Rotterdam persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Documenten in archieven worden zoveel
mogelijk geanonimiseerd.
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8. Delen van persoonsgegevens met derden
Bisdom Rotterdam verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze activiteiten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder deelt Bisdom Rotterdam persoonsgegevens met derden die namens ons diensten uitvoeren:
•

•

•

(kerkelijke) instellingen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland voor zover
zulks voortvloeit uit de doelstellingen van de verwerking dan wel wordt vereist ingevolge een
wettelijk of kerkelijk voorschrift;
bedrijven die zorg dragen voor het hosten, onderhouden en functioneren van onze website en
de hiermee verbonden websites, alsmede bedrijven die zorg dragen voor het interne
systeembeheer van Bisdom Rotterdam;
bedrijven die zorg dragen voor het dmkken en fysiek of digitaal verspreiden van bisdompublicaties (o.a. brochures, digitale nieuwsbrief);
bedrijven die zorg dragen voor administratieve dienstverlening of externe controles, zoals
bijvoorbeeld door de externe accountant van het bisdom;
onderzoeksinstellingen die in opdracht van het Bisdom Rotterdam onderzoek verrichten voor
wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden.

Deze derden zijn niet bevoegd om de met hen gedeelde informatie te gebmiken voor hun eigen
doelen. Voor zover deze derden in onze opdracht gegevens van u als betrokkene verwerken wordt
met die derden -voor zover wettelijk verplicht- een verwerkersovereenkomst gesloten.
Soms is Bisdom Rotterdam als verwerker aan te merken en is de andere partij de
verwerkingsverantsvoordelijke; dit betekent dat die andere partij een eigen grondslag (en
privacyverklaring) heeft om persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als
betrokkene student is bij Centmm voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn, of wanneer
Bisdom Rotterdam de salarisadministratie uitvoert voor parochies of andere kerkelijke instellingen.
Verder kunnen persoonsgegevens intern gedeeld worden met onze, (pseudo)werknemers,
stagiaires, leden van bisdombestuur en partijen waarmee Bisdom Rotterdam samenwerkt. Deze zijn
alle verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor een
geheimhoudingsverklaring.
Indien wij uw persoonsgegevens delen met andere derden dan de hierboven aangegeven, dan doen
wij dit alleen nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
Persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven buiten de EU (derde landen).
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9. Uw rechten als betrokkene
U heeft als betrokken het recht:

uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen (rectificatie) ofte verwijderen;
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bisdom Rotterdam;
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een digitaal bestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen;
bij een naar uw oordeel onrechtmatige of onjuiste verwerking die verwerking laten beperken;
vergeten te worden (tenzij een regel van Canoniek Recht zich hiertegen verzet en zolang dit
niet strijdig is met de Nederlandse wetgeving).
Als Bisdom Rotterdam op verzoek van een betrokkene een rectificatie of verwijdering van
persoonsgegevens ofverwerkingsbeperking van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, zal Bisdom
Rotterdam alle ontvangers van de betreffende persoonsgegevens daarover informeren.
Bisdom Rotterdam zal de persoonsgegevens van betrokkene verwijderen op het moment dat geen
sprake (meer) is van (fiscale) wettelijke verplichtingen en/ofde gegevens niet (langer) noodzakelijk
zijn voor een rechtsvordering.
U kunt een verzoek ten aanzien van al deze rechten met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar avg@,bisdomrotterdam.nl.
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ
('machine readable zone', de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en
het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bisdom Rotterdam
zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze reactie kan in
uitzonderlijke gevallen inhouden dat wij de inhoudelijke reactie met betrekking tot het wel of niet
inwilligen van het verzoek van u als betrokkene met twee maanden verlengen.

Bisdom Rotterdam wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen, ten aanzien van de door
Bisdom Rotterdam uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens, bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een klacht indienen kan via:
telefonisch contact óf

het klachtenformulier op de website van de AP https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl óf
een brief versturen aan (zie volgende pagina):
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
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10. Beveiligen van persoonsgegevens
Bisdom Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik of u heeft privacygerelateerde vragen, neem dan contact met ons op
via telefoonnummer: 010-2815171 ofviaavg@bisdomrotterdam.nl.

Vastgesteld door de bisschop van Rotterdam, 24 juni 2021
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Bijlage welke persoonsgegevens wij verwerken
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