
Privacy statement evangelische gemeente “In Hem Kracht” 

Privacy statement 

De evangelische gemeente “In Hem Kracht” (IHK) te Zwijndrecht, KvK 41119324, verwerkt 

persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden 

privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens 

worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Hieronder staat precies wat u van ons kunt 

verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data doordat u contact gegevens 

aan ons verstrekt, al dan niet naar aanleiding van een bezoek aan onze website. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer wij hier een 

wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: op basis van uw 

toestemming, een overeenkomst met u, een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd 

belang in het kader van onze visie en missie (zie website www.inhemkracht.nl). De 

persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de 

daarmee verenigbare doeleinden, zoals het beantwoorden van uw vragen, het nakomen van 

afspraken, het organiseren van of u informeren over onze activiteiten. 

Bewaartermijn 

IHK zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk 

geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Gegevens worden 

maximaal voor een periode van twee jaar na ons laatste contact bewaard tenzij anders met u 

overeengekomen. 

Delen met derden 

IHK verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 

organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. IHK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

http://www.inhemkracht.nl/


Beveiliging 

IHK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere 

ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, gelet op de risico’s die de 

verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

Rechten van betrokkenen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. IHK is 

verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken 

over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen via 

info@inhemkracht.nl, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een 

geldig legitimatiebewijs. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Cookies 

IHK gebruikt op haar website geen cookies. Als u contact opneemt en daarbij persoonlijke 

gegevens vermeldt zijn deze persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die 

daartoe bevoegd zijn. 

Vragen over privacybeleid 

 IHK houdt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacy statement staat 

steeds op onze website vermeld. Als u vragen hebt over dit beleid, neemt u dan contact op met 

het secretariaat. Gegevens vindt u aan het eind van dit document. Natuurlijk helpen wij u graag 

verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er 

desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving 

ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens,  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Contactgegevens 

Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u met 

ons contact opnemen via info@inhemkracht.nl. 
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