
 

  

  

  

Privacyverklaring   

van de Protestantse Gemeente te Hilversum van de Protestantse Kerk in 

Nederland (aangaande de Regenboogkerk) 

 

Bijlage i.v.m. corona maatregelen  

  
   
  
  
Datum: 23 juli 2020 

Conform versie 4 van de model privacy verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland  

  

  



 

 

IV  MAATREGELEN CORONA PROTOCOL  
  
Vanaf 1 juli 2020 is het toegestaan een onbeperkt aantal mensen in de kerk toe te laten, mits de 1,5 meter afstand onderling gehandhaafd wordt. 

Triage is verplicht bij meer dan 100 mensen (binnen) 

Algemene Organisatie   

situatie  welke gegevens zijn erbij betrokken  grondslag  

Vanaf maart 2020 is vanwege de 

Coronapandemie het kerkgebouw voor 

bezoekers gesloten. 

Naar aanleiding van de genomen RIVM 

maatregelen van de overheid, kunnen er 

vanaf 1 juli 2020 weer meer mensen worden 

toegelaten onder speciale voorwaarden. (zie 

corona protocol) 

De kerkzaal is hierop ingericht. 

Bij binnenkomst worden er preventie vragen 

gesteld om symptomen van Covid-19 te 

kunnen herkennen en mogelijke besmetting 

te voorkomen. 

De aanwezigen worden geregistreerd. 

 

  

Registratie 
  

situatie  welke gegevens zijn erbij betrokken  Grondslag  

Bij binnenkomst worden de gegevens van de 

aanwezigen genoteerd. 

De gegevens worden maximaal 14 dagen 

bewaard en daarna vernietigd. 

• naam en voornaam 

• adres 

• telefoonnummer 

• e-mail adres 

Deze gegevens worden, 

indien sprake is van een 

besmet persoon, in het 

belang van de algemene 

volksgezondheid bij 

besmettelijke ziekten, op 

verzoek van de GGD met 

hen gedeeld. 

 

Werkwijze 
  



Situatie  welke gegevens zijn erbij betrokken  Grondslag  

De schriftelijke gegevens worden 2 (twee) 

weken bewaard en daarna vernietigd. 

Als een positief getest persoon bij de GGD 

geen informatie over contacten kan geven, 

zal de GGD de kerk om deze informatie 

vragen. Die informatie zal worden gedeeld. 

De kerk neemt op zich de geregistreerde 

bezoekers te informeren dat een positief 

getest persoon de kerk heeft bezocht en te 

adviseren zoveel mogelijk binnen te blijven 

en bij klachten zich te laten testen. 

  

• naam en voornaam 

• adres 

• telefoonnummer 

• e-mail adres 

Deze gegevens worden, 

indien er sprake is van een 

besmetting, in het belang 

van de algemene 

volksgezondheid bij 

besmettelijke ziekten, op 

verzoek van de GGD met 

hen gedeeld. 

 

 

  


