
Hervormde wijkgemeente 

De Rank 

 

Geacht gemeentelid, 

 

 

Het zal u gezien alles wat er over te doen is niet ontgaan zijn dat er een Algemene 

Verordening Gegevensbescherming is. 

Ook wij als wijkgemeente zullen ons aan de regels van deze verordening moeten 

houden daarom dit schrijven. 

1 Controle van uw gegevens in onze administratie 

Onderstaand vindt u de gegevens van u zoals in onze administratie opgenomen. 

 Voorletters «Voornaam» 

Achternaam «Achternaam» 

Adres «Adres» 

Postcode en woonplaats «Postcode» «Plaats» 

Geboorte datum en geslacht «Gebdat» «Geslacht» 

Huwelijksdatum «Huwdat» 

Telefoonnummer «Telefoon» 

Lidmaatschapsvorm «Status» 

E-mailadres «Mailadres» 

Wij verzoeken u om bovenvermelde gegevens te controleren 

Als alles klopt hoeft u niets te doen. Als er iets niet klopt, laat u het ons weten 

2 Toestemming om uw gegevens te gebruiken 

De wet verplicht ons voor het volgende uw toestemming te vragen. U geeft 

toestemming door het vakje “ja” aan te kruisen. 

Mocht het invullen onverhoopt vragen of problemen opleveren dan kunt u contact 

opnemen met mevr. Mentink tel. 026-3618422 of dhr. Theunissen tel. 026-

3115164 

  



Wijzigingen of aanvullingen worden opgenomen 

in onze administratie 
Ja nee 

Het doorgeven van mijn naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres 

aan een ander gemeentelid 

Ja nee 

Het gebruiken van mijn naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres 

voor het samenstellen van lijsten t.b.v. leden 

van een specifieke activiteit 

Ja nee 

Het gebruiken van mijn e-mailadres of in 

voorkomende gevallen mijn postadres voor 

toezending van nieuwsbrieven, 

aankondigingen, en verdere bijzonderheden 

Ja nee 

Het gebruiken van mijn geboortedatum en 

adresgegevens voor toezending 

verjaardagskaart en vermelding verjaardag in 

nieuwsbrief en wijkblad 

Ja nee 

Het gebruiken van adresgegevens voor 

vermelding ziekte of jubileum in nieuwsbrief en 

of wijkblad 

Ja nee 

Het gebruiken van foto materiaal waar ik opsta 

voor de nieuwsbrief en of wijkblad en 

promotiemateriaal 

Ja nee 

Het gebruiken van gemaakt filmmateriaal 

tijdens kerkdiensten en andere activiteiten 

waar ik op sta voor facebook, website YouTube. 
Als u dit niet toestaat kan u verzocht worden 

om een bepaalde plaats in te nemen zodat u 

niet zichtbaar bent Dit om video opname van 

een kerkdienst mogelijk te maken. 

Ja nee 

   

 

Onderteken het formulier. U kunt het formulier retour mailen naar 

ledenadministratie@derankarnhem.nl  

Of per post naar De heer P. Rosseel Oude Velperweg 24 6824 HD Arnhem 

Mocht u voor vrijdag 10 juli 2020 niet hebben gereageerd dan nemen wij aan dat u 

gegevens correct zijn en niet gebruikt mogen worden. Dit houdt in dat u geen 

mailing met onder andere nieuws uitnodigingen enz., en geen verjaardagskaart of 

andere post van de wijkgemeente ontvangt. Het enigste wat wel doorgaat is 

aanschrijving voor actie kerkbalans en bijdrage diaconie. 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 

mailto:ledenadministratie@derankarnhem.nl

