DISCLAIMER/PRIVACY POLICY WEBSITE PG THOMAS
Website gebruik
Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van de PG THOMAS op
welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit
rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met
betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen,
tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij de PG THOMAS, voor zover die rechten niet (tevens) aan
derden toekomen.
Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PG
THOMAS niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk
doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website
slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z.
niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.
Website beheer
De website redactie beschermt de privacy van de gebruikers van de website. De website kan volledig
anoniem bezocht worden. Er worden geen data bewust geregistreerd.
PG THOMAS streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar
kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op
het moment dat deze website geraadpleegd wordt, nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat de
PG THOMAS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond
van de inhoud van deze website.
Website doelstelling
De website is bedoeld voor leden en niet-leden van PG THOMAS; voor jong en oud. De website staat
ten dienste van de opbouw van PG THOMAS. Via de website kan informatie gekregen worden
omtrent PG THOMAS.
Zij, die geïnteresseerd zijn in geloof en gemeenschap, kunnen kennis nemen van de manier waarop
PG THOMAS dit geloof handen en voeten geeft. De beschrijving van de manier waarop geloof wordt
beleefd staat elders op de website, bij het onderwerp ‘gemeente’ beschreven in het beleidsplan.
Website inhoud
De inhoud van de website wordt wekelijks bijgewerkt. Bij belangrijk nieuws volgt directe publicatie.
Inhoud teksten
De teksten en foto’s op de website moeten voldoen aan normen, te bepalen door de Kerkenraad.
Van belang is dat het materiaal de volgende doelstellingen ondersteunt:
 ten dienste staat aan de opbouw van PG THOMAS;
 de mogelijkheid biedt aan gemeenteleden en andere belangstellenden om te communiceren
via de website;
 het contact bevordert met gemeenteleden die niet deelnemen aan de diensten in het
kerkgebouw of naar gemeenteavonden kunnen komen, echter zich door middel van de

Website disclaimer PG THOMAS - © 2016

1



website verbonden weten met PG THOMAS;
een uitnodiging biedt om kennis te nemen van het geloof in God en de geloofsgemeenschap
PG THOMAS, met als mogelijk doel daarin te participeren.

Privacy reglement
In de Kerkenraadsvergadering van mei 2016 heeft de Kerkenraad ingestemd met het
privacyreglement.
Hierin staat het volgende:
 Privacy reglement PG THOMAS
De Protestantse Gemeente THOMAS verstrekt via haar website www.pg-thomas.nl
informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Daarbij horen ook de namen van
de contactpersonen die voor deze activiteiten aangegeven worden.
De PG THOMAS hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder
het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de
website.
 Privacy
Er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van personen op de website
gepubliceerd wanneer deze niet ter ondersteuning dienen van activiteiten en/of functies van
gemeenteleden.
 Foto's
 De PKN heeft toestemming verleend voor het voeren van het PKN symbool op deze
website.
 Voor fotomateriaal van derden is – waar mogelijk – toestemming gevraagd voor plaatsing
met vermelding van brongegevens. Mocht er ondanks onze pogingen tot verzoek om
toestemming bezwaren voor het doorplaatsen van de foto’s zijn, dan kunt u dit kenbaar
maken via redactie@pg-thomas.nl. De foto’s zullen dan direct van de website verwijderd
worden.
 Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom PG THOMAS vallen in
principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde
betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing.
 Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde
terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe
individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u
altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's worden genummerd en
bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
 Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat kenbaar maken door
een e-mail te sturen naar redactie@pg-thomas.nl De desbetreffende foto wordt dan zo
spoedig mogelijk verwijderd van de site.
 Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en
software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en
toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens
worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
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Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw
naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens kunnen
gebruikt worden voor communicatie via de e-mail door PG THOMAS. Deze gegevens zullen
niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor commerciële doeleinden.
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