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Reglement Bescherming Persoonsgegevens  
van het Bisdom Roermond en verbonden kerkelijke instellingen   
 

 

Datum: 29 juni 2018 

Artikel 1 Begripsbepaling 

a) Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon (“betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een 

natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan 

de hand van indicatoren zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, 

een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de 

fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale 

identiteit van die natuurlijke persoon. 

b) Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
c) Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 

door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 

stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

persoonsgegevens. 

d) Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 
van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 
bepaalde wijze. 

e) Bisdom Roermond: de publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon 368-

369 alsmede canon 373 van het Wetboek van Canoniek Recht (C.I.C.) en als zodanig 

een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap overeenkomstig artikel 2 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die gevestigd is Paredisstraat 10 te 6041 JW 

Roermond. 

f) Verbonden kerkelijke instellingen: publieke kerkelijke rechtspersonen (cf. canon 

116 CIC) die door het bevoegd kerkelijk gezag van het bisdom Roermond zijn opgericht 

als onderdeel van het bisdom ter uitvoering van zijn herderlijke taken. Daaronder zijn 

in dit reglement te begrijpen het Grootseminarie Rolduc gevestigd Heyendallaan 82 te 

6464 EP Kerkrade, het Grootseminarie Redemptoris Mater gevestigd Blankenberg 1 te 

6267 NN Cadier en Keer, alsmede de Stichting Missiebureau bisdom Roermond 

gevestigd Neerstraat 49 te 6041 KB Roermond, de Stichting Verkondiging gevestigd 

Neerstraat 49 te 6041 KB Roermond en de Stichting Studiefonds Priesteropleiding, 

gevestigd Swalmerstraat 100 te 6041 CZ Roermond. 

g) Verwerkingsverantwoordelijke: Het bisdom Roermond en voor de verbonden 

kerkelijke instellingen de onder f genoemde publieke kerkelijke rechtspersonen, die het 
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doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens voor hun 

respectievelijke organisaties vaststellen. 

h) Personeelsleden: allen die bezoldigd dan wel als vrijwilliger werkzaam zijn ten 

behoeve van het bisdom Roermond c.q. een verbonden kerkelijke instelling. 

i) Beheerder: degene die door het bisdom c.q. de verbonden instelling, op basis van 

het principe van “intern beheer”, is belast met de dagelijkse zorg voor de 

verwerking van persoonsgegevens, voor het bewaren van de ingevoerde 

gegevens, alsmede het verwerken, verwijderen en verstrekken van gegevens. Alle 

personeelsleden zoals hierboven genoemd in sub h zijn beheerders. 

j) Verwerker: Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de 

verwerkingsverantwoordelijke buiten de eigen organisatie (gedeelten van) de 

gegevensverwerking heeft uitbesteed. 

k) AVG: Algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 van de 

Europese Unie.  

l) Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in de 

AVG. 

Artikel 2 Reikwijdte 

Dit Reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens, alsmede op de niet-geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens die door het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instellingen 

worden verwerkt. 

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid en beheer 

1. Het bisdom Roermond (als verwerkingsverantwoordelijke) draagt zorg voor het goed 

functioneren van de verwerking en het beheer van persoonsgegevens binnen het 

bisdom. 

2. De verbonden kerkelijke instelling draagt zorg voor het goed functioneren van de 

verwerking en het beheer van persoonsgegevens binnen de betreffende kerkelijke 

instelling. 

3. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling draagt zorg voor passende 

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens 

tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle personeelsleden 

nemen kennis van deze maatregelen en conformeren zich hieraan. 

Artikel 4 Doel van de verwerking 

1. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling stelt het doel 

waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens geregistreerd worden vast. 

2. Het verwerken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met als doel: 

a) het vorm geven in brede zin aan de verkondiging en verspreiding van het R.-K. 

geloof; 

b) het in dit kader initiëren en organiseren van pastorale en evangeliserende 

activiteiten; 

c) het realiseren van onderwijsdoeleinden ten behoeve van het opleiden van 

priesters, diakens, catechisten en de vorming van gelovigen; 

d) te voldoen aan de bestuurlijke en administratieve verplichtingen die door het 

kerkelijk en burgerlijk recht worden gesteld ten aanzien van een bisdom c.q. 
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verbonden kerkelijke instelling; 

e) het verzekeren van een doelmatige administratieve organisatie en 

archivering van het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke 

instelling; 

f) het organiseren van diocesane evenementen en inhoudelijke activiteiten, al dan 

niet in het kader van geloofsvorming en geloofsopbouw, voor individuen en 

groepen die zich daarvoor aanmelden; 

g) facturaties en incasso’s af te kunnen handelen en te voldoen aan de 

wettelijke (fiscale) bewaarplicht; 

h) de betreffende gegevens te kunnen laten dienen voor historische, 

statistische of wetenschappelijke doeleinden; 

i) de gebruikservaring van bezoekers van de website www.bisdom-

roermond.nl en van de websites van de verbonden kerkelijke instellingen 

te verbeteren (door middel van cookies). 

Artikel 5 Rechtmatige grondslag van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens moet altijd tenminste op één van de 

onderstaande rechtmatige grondslagen gebaseerd zijn: 

A. Het gerechtvaardigd belang van het bisdom Roermond c.q. de verbonden 

kerkelijke instelling op grond van a) de relatie met de betrokkene of diens 

wettelijke vertegenwoordigers dan wel b) de uitoefening van zijn kerkelijke 

opdracht. 

B. De ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene; 

C. De uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene; 

D. Nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke of kerkelijke overheid.  

Artikel 6 Opgenomen persoonsgegevens en wijze van verkrijging 

1. Voor de aanleg van bestanden worden de persoonsgegevens verzameld bij de betrokkene 

zelf. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden (externen) zonder de 

ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. 

2. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerkt met inachtneming van hetgeen is bepaald in canon 220 C.I.C. 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden, ter 

zake dienend zijn. 

3. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling (als 

verwerkingsverantwoordelijken) treffen de nodige voorzieningen ter bevordering van 

de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens. 

Artikel 7 Geheimhouding 

1. Personeelsleden hebben slechts toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het vervullen van hun werkzaamheden. 

2. Alle personeelsleden van het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling 

worden in kennis gesteld van dit Reglement en de eventueel daarin aangebrachte 

wijzigingen. 

3. Personeelsleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan 

zij kennis hebben kunnen nemen. 
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Artikel 8 Verstrekking aan derden 

Persoonsgegevens worden door het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke 

instelling uitsluitend verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit de doelstellingen 

van de verwerking dan wel wordt vereist ingevolge een wettelijk of kerkelijk voorschrift of 

geschiedt met toestemming van de betrokkene. 

 

Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens 

1. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt op een wijze die verenigbaar is 

met het in artikel 4 van dit Reglement omschreven doel waarvoor zij zijn verkregen. 

Daarbij wordt ten minste rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de 

aard van de gegevens, de gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de 

wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

2. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is 

om een 

wettelijke of kerkelijke verplichting na te komen waaraan het bisdom Roermond c.q. 

de verbonden kerkelijke instelling onderworpen is of wanneer dit geschiedt met de 

ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene. 

Artikel 10 Beveiliging van persoonsgegevens 

1. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling bezit en beheert een 

overzicht van welke personen persoonsgegevens verwerken, dan wel toegang 

hebben tot bestanden, dan wel aan wie een uittreksel van een bestand verstrekt is 

met het oog op een aan hen opgedragen taak. 

2. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling treft de nodige 

voorzieningen voor de technische en organisatorische beveiliging van de verwerking 

van persoonsgegevens, in het bijzonder met het oog op feitelijke of digitale toegang tot 

bestanden. Alle personeelsleden nemen kennis van deze maatregelen en conformeren 

zich hieraan.  

Artikel 11 Bewaartermijn 

1. Persoonsgegevens in een bestand of uittreksel daarvan mogen worden bewaard zolang 

dit bestand of uittreksel functioneel is aan het doel waarvoor dit is aangelegd 

overeenkomstig de daartoe opgestelde bewaarlijst. Onjuiste bestanden of bestanden die 

niet langer functioneel zijn aan het doel waarvoor die zijn aangelegd worden vernietigd, 

tenzij een regel of bepaling uit het canoniek recht zich hiertegen verzet.  

2. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer 

mogelijk is de persoon te identificeren. 

3. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling mag persoonsgegevens 

in een archief bewaren als dit bestemd is voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden en wanneer dit vereist is op grond van het canoniek 

recht. 

Artikel 12 Meldplicht datalekken 

1. Indien er sprake is van een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor 

de bescherming van persoonsgegevens doordat er persoonsgegevens van 

gevoelige aard zijn gelekt of wanneer de aard en omvang van het datalek kan leiden 

tot een privacy-inbreuk met ernstige nadelige gevolgen voor de rechten voor 
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betrokkenen, dan meldt het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling 

dit onverwijld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

2. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling onderzoekt of betrokkenen 

dienen te worden geïnformeerd. Een advies hierover van de Autoriteit 

Persoonsgegevens moet als bindend worden beschouwd. 

 
Artikel 13 Informatieplicht 
1. Indien het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling (of een individueel 

personeelslid uit hoofde van zijn functie) persoonsgegevens verkrijgt bij de 

betrokkene zelf, deelt het de betrokkene vóór het moment van verkrijging zijn 

identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, 

tenzij de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is. 

2. Indien het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling (of een 

individueel personeelslid uit hoofde van zijn functie) persoonsgegevens verkrijgt 

van een derde, deelt hij de betrokkene op het moment van vastlegging zijn 

identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. 

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie wordt op een zodanige wijze 

verstrekt dat de betrokkene er daadwerkelijk de beschikking over krijgt of er via 

digitale weg de beschikking over kan krijgen. Aan de informatieplicht wordt 

voldaan door middel van herkenbare publicatie van dit Reglement en een 

beknoptere ‘Privacyverklaring’ op de website van het bisdom Roermond c.q. de 

verbonden kerkelijke instelling. 

Artikel 14 Rechten van de betrokkene 

1. Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, 

aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet, zoals 

geformuleerd in artikel 15 t/m 17 van dit Reglement. 

2. Aan het uitoefenen van die rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden. 

Enkel wanneer verzoeken evident ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege 

hun repetitieve karakter, mag het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke 

instelling een redelijke vergoeding vragen voor de administratieve kosten die aan het 

vervullen van de verzoeken zijn verbonden. 

Artikel 15 Recht op inzage 

1. De betrokkene heeft recht op een digitaal uittreksel van de gegevens die over hem 

zijn vastgelegd. De betrokkene wordt langs digitale weg in de gelegenheid gesteld dit 

uittreksel in te zien. 

2. Indien de betrokkene niet in staat is de persoonsgegevens op digitale wijze in te zien 

verstrekt het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling, op verzoek van 

de betrokkene aan hem een schriftelijk uittreksel van de persoonsgegevens of stelt 

hem in staat de gegevens op afspraak in te komen zien en te kopiëren. 

3. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling verstrekt de betrokkene 

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, 

schriftelijk een volledig overzicht van de gegevens die over hem zijn vastgelegd,  

met informatie  over het doel  of  de doelen van de gegevensverwerking, de 

gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, en de 

ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens. Indien de verzoeker dat 
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wenst, verstrekt het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling tevens 

informatie over de systematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Artikel 16 Recht op correctie, aanvulling, verwijdering en/of afscherming 

1. De betrokkene heeft het recht te verzoeken om wijziging van de over hem 

vastgelegde gegevens. Wijziging van persoonsgegevens op verzoek van de betrokkene is 

niet mogelijk indien deze wijziging onverenigbaar is met het canoniek recht. 

2. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling gaat op schriftelijk 

verzoek van de betrokkene over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of 

afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, 

indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking 

onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met 

een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het wijzigen van persoonsgegevens van de 

betrokkene is niet mogelijk indien deze wijziging in strijd of onverenigbaar is met het 

canoniek recht. 

3. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling deelt de verzoeker zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek zoals 

bedoeld in lid 2, schriftelijk mede of het daaraan voldoet. Indien het bisdom 

Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling niet of niet geheel aan het verzoek 

wil voldoen, omkleedt het dat met redenen. 

4. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling draagt er zorg voor dat 

een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig 

mogelijk wordt uitgevoerd met inachtneming van de hiervoor geldende regels en 

bepalingen van het canoniek recht. 

5. Het interne aanspreekpunt voor gegevensbescherming binnen het bisdom c.q. de 

verbonden kerkelijke instelling informeert in geval van een beslissing tot verbetering, 

aanvulling, verwijdering en/of afscherming de betreffende beheerder daarover(s) en 

verzekert zich ervan dat de beheerder(s) zijn (hun) bestanden dienovereenkomstig 

aanpast (aanpassen). 

Artikel 17 Recht van verzet / bezwaar 

1. Ondanks dat de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking gelegen 

is in het gerechtvaardigd belang van het bisdom Roermond c.q. de verbonden 

kerkelijke instelling, kan de betrokkene bij het bisdom Roermond c.q. de verbonden 

instelling te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking in verband met 

zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

2. Het bisdom Roermond c.q. de verbonden kerkelijke instelling beëindigt de 

verwerking terstond, indien het bisdom Roermond c.q. de verbonden instelling 

(als verwerkingsverantwoordelijke) van oordeel is dat het verzet 

gerechtvaardigd is. 

Artikel 18 Toezicht 

De Autoriteit Persoonsgegevens is op grond van de wet bevoegd toe te zien op de naleving van 

de in dit Reglement krachtens de wet opgenomen bepalingen. De Autoriteit en de daartoe 

bevoegde vertegenwoordigers van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland kunnen 

afspraken maken over de wijze waarop de Autoriteit toezicht houdt op kerkelijke 

instellingen met inachtneming van het canoniek recht. 
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Artikel 19 Publicatie 

Dit Reglement wordt aan een ieder beschikbaar gesteld op een door het bisdom 

Roermond vast te stellen wijze. 

 


