
 

 

Privacyverklaring	
 

Grace Worship Centre (GWC) zet zich in voor veiligheid en transparantie en gaat daarom 
eervol en integer om met persoonsgegevens van iedereen met wie zij contact heeft. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2019 19:00:00. 

Verwerking	van	uw	gegevens	
GWC houdt een deelgenoten administratie bij. Wij verzamelen persoonsgegevens om mensen 
te informeren en nieuwsbrieven te versturen. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

§ Voor- en achternaam 
§ Adresgegevens 
§ Telefoonnummer 
§ E-mailadres 
§ Geboortedatum 
§ Bankgegevens 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via: 

§ De website  
§ Aanmeldformulieren en contactformulieren 
§ E-mail 

Bankgegevens gekoppeld aan de persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te 
geven aan verleende/ te verlenen eenmalige incassomachtigingen. Adresgegevens en 
persoonsgegevens worden verzameld om een adressenbestand bij te houden van de 
deelgenoten. 

Verstrekking	aan	derden	
GWC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

	 	



 

 

Cookies	
GWC gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Formulieren	en	nieuwsbrief	
Op onze website www.graceworshipcentre.nl  heeft u de mogelijkheid om op verschillende 
manieren rechtstreeks contact op te nemen. Eén van deze manieren betreft het invullen van 
een contact formulier. Door hier gebruik van te maken gaat u ermee akkoord dat wij 
(persoonlijke) gegevens van u ontvangen. Deze gegevens worden opgeslagen in een 
beveiligde CMS-database. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld 
buiten onze hosting.  

Tevens kunt u zich aanmelden voor evenementen, de gegevensverwerking hiervan verloopt 
eventueel via een derde partij. In dat geval gaat u, bij het invullen van uw gegevens, 
automatisch akkoord dat uw gegevens bij de derde partij verwerkt worden. 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze 
activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Log	bestanden	
Door de website www.graceworshipcentre.nl te bezoeken verzamelen onze systemen 
automatisch informatie, inclusief IP adressen, uw type browser, taal en de datum / tijd waarop 
de website bezocht is. De data die verzamelt wordt bevat geen gegevens die te herleiden zijn 
naar een persoon en wordt enkel gebruikt voor statische analyse. 

Beveiliging	
GWC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 

	 	



 

 

Gegevens	inzien,	wijzigen	of	verwijderen	
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens, die wij over u hebben vastgelegd 
of  deze laten wijzigen of verwijderen. 

U kunt uw wijzigingen telefonisch of via e mail doorgeven aan de administratie van GWC 
via info@graceworshipcentre.nlhier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte 
gehouden wilt worden van onze activiteiten.  

Vragen	over	privacy	beleid	
GWC houdt het recht de privacyverklaring te wijzigen. Als u vragen hebt over deze 
privacyverklaring, neem dan met ons contact via onderstaande contactgegevens. 

Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u 
contact opnemen via e-mail info@graceworshipcentre.nl via het contactformulier. 

 


