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Privacyverklaring Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Bonifatiusparochie Rijswijk Z-H 

 

 
Dit formulier gaat over uw privégegevens 

 

U heeft contact gehad met de PCI van de Bonifatiusparochie in Rijswijk. 

Daardoor hebben wij privégegevens van u. Daar willen wij zorgvuldig mee om gaan, omdat 

deze vaak vertrouwelijk zijn. 

Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, kunt u hieronder lezen. 

 

1. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens 

    dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest u 

    wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken. 

 

 Naam: PCI Bonifatiusparochie Rijswijk 

 E-mail: pci@bonifatiusparochie.info 

 

 

2. Welke gegevens bewaren wij van u? 

 

    Wij bewaren alleen die gegevens die voor ons van belang kunnen zijn; 

 

 allereerst uw naam, adres, postcode, woonplaats , uw telefoonnummer en e-mailadres 

 vrouw of man, alleenstaand of met meerdere personen.  

 als er kinderen bij zijn, hun leeftijd. 

 relevante financiële omstandigheden zoals een uitkering, schulden, vaste lasten en 

overige uitgaven. 

 Uitsluitend als dat van belang zou zijn: bepaalde medische gegevens. 

 bijzondere omstandigheden die uw situatie extra duidelijk maken (bv een hulptraject bij 

het maatschappelijke werk of andere instantie, ongedocumenteerd zijn enz.) 

 

 

3. Waarom verwerkt de PCI uw persoonsgegevens?    

 

      Om u op een zorgvuldige manier te helpen bij uw vraag aan de PCI.    

    De PCI verzamelt en bewaart de persoonsgegevens om 

 een beoordeling van de vraag te maken; om een goede administratie bij te houden en 

eventueel misbruik van aanvragen te registreren;  

 met behulp van de verwerkte financiële gegevens en contactgegevens te registreren 

welke betalingen door de PCI worden gedaan en welke betalingen door de PCI worden 

ontvangen; 

 te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Rooms Katholieke Kerk 

stelt;  

 te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.  

 

4. Waarom heeft de PCI het recht om op deze wijze uw gegevens te verwerken en te 

bewaren?   

 

 De PCI moet de gegevens op deze wijze verwerken en bewaren om:  

a) een doelmatige organisatie van de PCI in stand te houden;  

b) contact met betrokkenen te kunnen onderhouden  

c) haar kerkelijke opdracht uit te oefenen.  

 Om een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is uit te voeren;  

 Om een wettelijke verplichting van de burgerlijke of kerkelijke overheid na te komen;  

 Omdat de betrokkene toestemming heeft verleend op verzoek van de PCI. 



2 
 

 

5. Hoelang blijven uw persoonsgegevens bewaard? 

 

 De financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard. 

 Met toestemming van de betrokkene mag de PCI de persoonsgegevens langer bewaren.  

 Overige gegevens, opgeslagen in andere bestanden, worden na 5 jaar vernietigd. 

 

6. Worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt?  

 

 Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van betrokkenen aan een andere 

instelling verstrekt. 

 Zonder toestemming van betrokkene worden persoonsgegevens aan een andere 

instelling verstrekt indien de PCI hiertoe verplicht is op grond van de wet.  

 

 

7. Hoe worden uw opgeslagen persoonsgegevens beveiligd? 

 

 De beveiligde toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur 

van de PCI of door hen aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang. 

 De PCI heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen. 

 

 

8. Heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens? 

 

 Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen 

persoonsgegevens. 

 Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de PCI. 

 Als de PCI persoonsgegevens van u heeft, zonder een juiste grondslag of de gegevens 

onrechtmatig verwerkt kunt u de PCI verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

 De PCI behandelt uw verzoek volgens de regels van het Nederlands Recht. 

 De contactgegevens van de PCI vindt u bovenaan de privacyverklaring. 

 

9. Wat kunt u doen wanneer u een klacht heeft? 

 

 Heeft u een klacht over hoe de PCI met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dit 

melden aan de PCI. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring. 

 U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de 

ingediende klacht. 

 Indien de PCI het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kunt u als u 

dit wil een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:  

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

T.a.v. de klachtencoördinator 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 


