Privacyreglement Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam (LJG)
versie 1.0, d.d. 3 december 2019

Inleiding
De LJG vindt het belangrijk dat persoonsgegevens die leden, donateurs, participanten aan activiteiten
en anderen aan ons hebben toevertrouwd, goed worden beschermd. In dit reglement lichten wij toe
welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen.
Het privacyreglement kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen of
ontwikkelingen bij de LJG. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een (in leven zijnd) individu. Te denken
valt aan naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld uw IP-adres.
Met welk doel en welke persoonsgegevens verwerken wij?
1. De op het inschrijfformulier en de ledenlijst van de LJG vermelde persoonsgegevens (naam,
geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, huwelijkse staat, gegevens kinderen,
beroep, jaartijden, telefoonnummers, emailadressen e.d.) worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
 Het voeren van de ledenadministratie en ledenlijst;
 Het verstrekken van een abonnement op Joods Nu via Stichting Levend Joods Geloof
en het Verbond;
 Het uitnodigen voor de Hoge Feestdagen, andere festiviteiten en activiteiten;
 Het sturen van felicitaties en/of attenties ter gelegenheid van bijzondere
gebeurtenissen;
 Het bieden van pastorale hulp in daarvoor in aanmerking komende gevallen;
 Het door het bestuur benaderen van leden voor het bekleden van posities binnen de
LJG, zoals commissieleden of bestuursleden of bij organisaties waarbinnen de LJG
vertegenwoordigd is;
 Het verzenden van periodieken, aankondigingen en andere informatie per post,
applicatie en/of e-mail.
2. De op de lijst van ouders/verzorgers van kinderen die deelnemen aan Talmoed Tora
(onderwijs) vermelde persoonsgegevens van ouders en kinderen worden gebruikt voor:
 Het toesturen van inhoudelijke informatie over het onderwijs;
 Het melden van de dagen waarop onderwijs wordt gegeven en wijzigingen daarvan.
3. De aan de LJG ter beschikking gestelde gegevens in het contributieformulier en andere
documenten met betrekking tot (verzamel)inkomen en/of vermogen van familie-eenheden
worden gebruikt voor:
 Het beoordelen en controleren van de hoogte van de contributie;
 Inzage door de kascommissie in financiële gegevens van de leden;
 Het (actief) benaderen voor het doen van giften;
 Het (actief) benaderen voor het opnemen van de LJG in de nalatenschap.
4. Indien u zich registreert voor een evenement (bijv. een concert, een lezing of een
Oneg Sjabbat) zullen wij uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) gebruiken om
u te registreren voor het evenement en om u op de hoogte te houden van eventuele
wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot het evenement. Indien van toepassing
koppelen wij uw naam aan een ontvangen betaling per bank om te verifiëren dat voor
het betreffende evenement is betaald.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
 Door verstrekking van persoonsgegevens door uzelf;
 Via cameratoezicht.
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
We nemen de op grond van de AVG vereiste administratieve, technische en organisatorische
maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?
We delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming,
Tenzij
 dit delen van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van het afnemen/verstrekken van
diensten en informatie die u aanvraagt (zoals het abonnement van Joods Nu bij Stichting
Levend Joods Geloof);
 de veiligheid van onze synagoge en/of onze leden daartoe noopt (dit betekent dat
persoonsgegevens verstrekt kunnen worden aan politie, marechaussee, bewaking, Bij Leven
en Welzijn en/of andere beveiligingsinstanties);
 er sprake is van een gerechtvaardigd belang;
 wij anderszins wettelijk verplicht zijn om dit te doen, waarbij telkens grote zorgvuldigheid zal
worden betracht;
 wij gebruik maken van een externe ICT-Beheerder dan wel cloud-dienstverlener.
Wanneer wij gebruik maken van externe dienstverlening en deze derden toegang nodig
hebben tot persoonsgegevens om deze diensten uit te voeren, zijn wij met hen de contractuele,
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat
deze derden uw gegevens alleen gebruiken of verwerken voor de met ons afgesproken
doeleinden.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te
bewaren.
Uw rechten
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens sturen naar
secretaris@ljgrotterdam.nl of per post (zie contactinformatie). Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u
een reactie op het verzoek.
Contactinformatie:
Als u een vraag, verzoek of klacht hebt over onze omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met
ons opnemen via secretaris@ljgrotterdam.nl of per post:
LJG Rotterdam
T.a.v. het secretariaat
Blekerssingel 72
2806 AD Gouda

