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PRIVACYVERKLARING 

VAN DE PASTORALE EENHEID IMMANUEL 

 

tot nakoming van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

(algemene verordening gegevensbescherming - AVG)  

 

De Pastorale Eenheid Immanuel heeft een website met als adres: www.pe-immanuel.be.  

In de loop van de maand mei 2018, voorafgaandelijk aan de datum van 25 mei 2018, heeft de 

Pastorale Eenheid Immanuel aan alle personen die vermeld staan in de genoemde website per 

brief hun toestemming gevraagd voor het opslaan in een database en de publicatie op deze 

website van de hierna vermelde persoonsgegevens: naam en voornaam, adres, telefoon, gsm, 

e-mail, parochie, vereniging, functies, foto.  

Aan alle betrokken personen werd de mogelijkheid gegeven, en dit voor alle vermelde 

persoonsgegevens afzonderlijk, een onderscheid te maken tussen het opslaan in een database 

en de publicatie op de genoemde website. Aan de hand van de antwoorden op de 

briefwisseling worden de database en de website aangepast.  

De Pastorale Eenheid Immanuel slaat deze gegevens op en publiceert ze op haar website, in 

de mate dat de betrokkenen hun toestemming hebben gegeven, om haar activiteiten als 

pastorale eenheid van het bisdom Antwerpen te kunnen uitoefenen.  

De persoonsgegevens die wel mogen opgeslagen maar niet gepubliceerd worden, worden niet 

aan derden verstrekt.  

Deze opslag en publicatie van de bovenvermelde persoonsgegevens steunt dus op de 

toestemming van de betrokkenen en op het gerechtvaardigd belang van de vereniging, i.c. de 

Pastorale Eenheid Immanuel (art. 6 AVG).  

De opslag en publicatie van de toegestane persoonsgegevens wordt voortgezet tot de 

betrokken personen hun toestemming terugtrekken of tot er einde komt aan de reden waarom 

hun persoonsgegevens werden opgeslagen in een database en al dan niet ook werden 

gepubliceerd in de genoemde website.       

      

http://www.pe-immanuel.be/
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De voormelde gegevens worden bewaard op digitale dragers, met name in de hardware en de  

software die noodzakelijk zijn voor de opslag in een database en de publicatie op een website.  

Deze computerconfiguratie is beschermd door beveiligingsprogrammatuur tegen 

ransomeware en virussen, uitgerust met recente updates.  

Iedere betrokkene, waarvan de voormelde gegevens door de Pastorale Eenheid Immanuel  

worden bewaard en gepubliceerd, heeft het recht op inzage van zijn/haar gegevens.  

Ook in de toekomst heeft iedere betrokkene tevens het recht om de voormelde gegevens die 

betreffende zijn/haar persoon worden opgeslagen in een database en al dan niet ook worden 

gepubliceerd op de website, te doen verbeteren, te doen aanvullen en desgevallend te doen 

wissen.  

Het Beleidsteam van de Pastorale Eenheid Immanuel heeft: 

Marcel Van Campen  marcelvancampen@hotmail.com  en Frans Peeters  

frans.peeters@kontichkazerne.be  aangewezen als verwerkingsverantwoordelijken.  

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens van alle betrokken personen 

en verwerkt deze enkel om de geoorloofde doelen van de Pastorale Eenheid Immanuel te 

dienen.  

De verwerkingsverantwoordelijke houdt het door de Verordening 2016/679 voorgeschreven 

register bij. 

 

NAMENS HET BELEIDSTEAM VAN DE PASTORALE EENHEID IMMANUEL, 

De Werkgroep Communicatie, 

25 mei 2018. 
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