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A. Algemeen: 
 
Volledige naam van de stichting: 
 
Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk (Open Huis van de 
Kerken voor iedereen), hierna Open Huis gevestigd aan Brink 25, te 9401 HT  
Assen. 
 
Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Open Huis 
persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar functie als inloophuis. Daaronder 
is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website: 
(https://www.openhuisassen.nl)  
 
Open Huis is voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in 
overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Indien u na 
het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt 
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze 
privacyverklaring vermelde contactgegevens. 
 

B. Gegevensverwerkingen 
 
Open Huis verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers, donateurs, sponsoren, 
bezoekers, stagiaires en van websitebezoekers.  In de meeste gevallen verkrijgen wij 
uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u vrijwilliger, donateurs, stagiair of 
sponsor wordt en als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult of 
uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. 
 
Deze gegevens bestaan uit:  

1. Naam 
    2. Adres 
    3. Postcode en Woonplaats 
    4. Persoon ter attentie van 
    5. Telefoonnummer vast en/of mobiel 
    6. Emailadres 
    7. Datum in dienst als vrijwilliger 
Hierna te noemen de NAW-gegevens. 
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C. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens 
 
1. Van Vrijwilligers: De NAW-gegevens van vrijwilligers worden vastgelegd om 

roosters te maken en te verspreiden. Daarnaast worden deze gegevens 
gebruikt om bij verhindering e.d., vervanging van diensten te kunnen regelen. 
Tevens worden (moeten) vrijwilligers op de hoogte (worden) gehouden 
aangaande actuele zaken rondom het Open Huis.  

2. Van donateurs en sponsoren (voor zover het om natuurlijke personen 
handelt): Het doel van de vastlegging is het kunnen aanschrijven van 
donateurs en sponsoren voor een (toegezegde) periodieke donatie aan de 
stichting. En hen op de hoogte te houden (voor zover zij dat wensen) van 
ontwikkelingen in en om het Open Huis. 

3. Van bezoekers wordt de voornaam genoteerd in een gastenboek. Deze dient 
uitsluitend voor registratie van het aantal bezoekers tijdens openingsuren. 

4. Gebruik en verbetering van onze website 
5. Het uitvoeren van een overeenkomst. 
6. Nakomen van wettelijke verplichting. 
6 Overige verwerkingen: wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen 

of klachten te behandelen.  
 

Vrijwilligers: De NAW-gegevens worden digitaal opgeslagen. Deze gegevens liggen 
vast bij de vrijwilligers coördinator en/of secretaris van het Open Huis. De pc van de 
coördinator en secretaris zijn voorzien van een virusscanner en een firewall zodat de 
gegevens niet voor derden vrij beschikbaar zijn. Gegevens worden niet op externe 
dragers of via datatransmissie buiten de administratie en pc van de coördinator en 
secretaris gebracht.  
Bestaande vrijwilligers hebben toestemming gegeven voor het vastleggen van deze 
gegevens in de administratie van het Open Huis. Voor nieuwe vrijwilligers zal door 
middel van een standaard aanstellingsbrief gevraagd worden of en in hoeverre 
bovengenoemde persoonlijke gegevens vastgelegd mogen worden in de 
vrijwilligersadministratie van de stichting. De verleende toestemmingen worden door 
de vrijwilligers coördinator en secretaris op een zodanige manier opgeslagen en 
bewaard zodat derden geen toegang hebben tot deze gegevens. 

 
Donateurs en sponsoren: worden gevraagd of hebben toestemming gegeven 
bovengenoemde gegevens vast te leggen in de financiële administratie van de 
stichting. Deze toestemming geldt alleen wanneer het handelt om natuurlijke 
personen. Bedrijfsgegevens vallen hierbuiten. De gegevens worden digitaal en/of in 
hard copy vastgelegd. De digitale gegevens worden opgeslagen op de pc van de 
penningmeester en secretaris. Deze pc’s zijn voorzien van een virusscanner en 
firewall zodat de gegevens niet voor derden vrij beschikbaar zijn.  Gegevens worden 
niet op externe dragers of via datatransmissie buiten de administratie en pc van de 
penningmeester of secretaris gebracht. 
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De verleende toestemmingen worden door de penningmeester en secretaris op een 
zodanige manier opgeslagen en bewaard zodat derden geen toegang hebben tot 
deze gegevens. 
 
Bezoekers 
Uitsluitend voornamen van bezoekers worden geregistreerd in het gastenboek. Deze 
wordt gebruikt voor de jaarlijkse telling van het aantal bezoekers. In verband met het 
COVID19 (Corona) virus wordt naast de voornaam ook de achternaam geregistreerd. 
In verband met het bron- en contactonderzoek van de GGD wordt ook het 
telefoonnummer of emailadres van de bezoeker geregistreerd. 

 
Nieuwsbrieven 
Op aanvraag kunt u de Open Huis nieuwsbrief ontvangen. Op het secretariaat wordt 
voor dit doel alleen uw emailadres vastgelegd.  
 
Jaarrekening 
Op aanvraag, via abonnement of volgens afspraak krijgt u de jaarrekening per email 
of per post toegezonden. Voor jaarrekeningen die per email worden verzonden wordt 
alleen het betreffende emailadres bij het secretariaat vastgelegd. Voor 
jaarrekeningen die per post naar natuurlijke personen worden gestuurd, worden 
naam, adres, postcode, woonplaats bij het secretariaat vastgelegd. 
 
Persberichten  
Persberichten worden per email verstuurd naar mediabedrijven (radio, televisie, 
dagbladen, weekbladen, etc.), kerken en kerkelijke instanties (kerkbladen, 
zondagsbrieven etc.) Voor dit doel worden emailadressen gebruikt die door deze 
mediabedrijven en kerken en/of kerkelijke instanties zelf publiekelijk zijn gemaakt. 
 
Aanmeldingen (vrijwilligers, donateurs, sponsoren, bezoekers, nieuwsbrieven, 
jaarrekeningen) via website, email, folder, telefoon, brief:  

1. Aanmelders worden, voor zover het handelt om natuurlijke personen, na 
aanmelding direct gevraagd toestemming te verlenen de NAW-gegevens 
zoals vermeld onder algemeen vast te leggen in de administratie van het 
Open Huis. 

2. Natuurlijke personen die zich aanmelden via een “voorgedrukt” medium (o.a. 
folder, flyer, digitaal formulier) gaan door ondertekening of inzending van het 
“voorgedrukte” medium of eigen brief akkoord met vastlegging van de door 
aanmelder zelf vermelde gegevens op dat “voorgedrukte” medium of brief. 

 
D. Grondslagen voor gegevensverwerkingen 
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de 
volgende wettelijke grondslagen: 

1. De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen; 
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2. Een gerechtvaardigd belang; 
3. Uw toestemming; 
4. Het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
E. Persoonsgegevens delen: 
 

Open Huis Assen zal de persoonsgegevens van natuurlijke personen in principe niet 
delen met andere bedrijven of organisaties. (Zie hierna ook onder cookies) 
Soms moeten persoonsgegevens op basis van wettelijke bepalingen gedeeld worden 
met b.v. de belastingdienst en andere overheidsorganen (lokaal, regionaal en 
landelijk). 

 
 
Gegevens van vrijwilligers (Naam, telefoonnummer en emailadres) worden gedeeld 
met andere vrijwilligers. Bij verhindering voor een dienst of vergadering etc. dient de 
vrijwilliger/ster zelf voor vervanging te zoeken. 
 

F. Beveiliging van gegevens 
 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 
toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de 
gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 

G. Cookies: 
 

Open Huis Assen maakt gebruikt van Google Analytics-cookies. Daarvoor heeft 
Open Huis Assen een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is 
afgesproken dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd is/blijft. Open Huis 
Assen heeft in Google Analytics “gegevens” delen uitgezet. Open Huis Assen maakt 
geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics 
cookies. 
 

H. Bewaartermijnen 
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke 
dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard 
dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld 
zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover wij de gegevens 
langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd en enkel gebruikt 
voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. 
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I. Uw Privacy Rechten:  
 

Welke rechten hebt u t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens: 

• Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u 
zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.  

• Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat 
deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.  

• Vergetelheid/Verwijdering: Ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de 
gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Verwijdering van 
gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende 
persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere 
doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken.  

 
Bezwaren tegen vastgelegde gegevens of herroepingen van toezeggingen voor 
vastleggingen (zie “rechten”) kunnen op de volgende wijze worden gedaan: 

1. Telefonisch via het secretariaat: 0592-316102 
2. Per email naar: info@openhuisassen.nl 
3. Per brief aan: Stichting Open Huis, Brink 25, 9401 HT Assen 
4. Mondeling (tijdens openingstijden): Brink 25 te Assen  

 
 

J. Wijzigingen in deze privacyverklaring 
 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op 
onze website worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven. 
 
 
Assen, gewijzigd September 2020 
 


