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Introductie
Per 25 mei 2018 moet daadwerkelijk worden voldaan aan de regels van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit document beschrijft het gebruik van 
persoonsgegevens van sanghaleden binnen de Zen Heart Sangha Nederland (ZHS), 
beschrijft welke gegevens worden opgenomen, beschrijft de toestemming van de 
sanghaleden voor het gebruik hiervan, en dient daarmee tevens als register van 
verwerkingsactiviteiten en beleidsdocument voor informatiebeveiliging. 

Taak / werkwijze ZHS 
De ZHS is opgericht in de juridische vorm van een kerkgenootschap, waarbij in de statuten 
haar doel is vastgesteld. De ZHS kent een bestuur en een leraar die aan de ZHS is 
verbonden. 

Hoewel de ZHS geen vereniging is en zij dus geen leden kent, is er een groep van 
beoefenaars die zich hebben aangesloten bij de ZHS. De verzameling van 
persoonsgegevens door de ZHS fungeert min of meer als ware het een 
“ledenadministratie” van een vereniging. In de praktijk wordt dan ook gesproken van 
“leden” van de ZHS. 

Gegevensverzameling
Om de ZHS goed te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat zij beschikt over een 
verzameling van persoonsgegevens van de sanghaleden, die de ledenadministratie vormt. 
Doel daarvan is om de sangha in de gelegenheid te stellen om aankondigingen te 
versturen van activiteiten en relevante onderwerpen. 
De ZHS houdt daarom een bestand bij van adresgegevens van de sanghaleden in de vorm 
van een eenvoudige database. 

Welke gegevens worden verzameld 
De database van de ZHS bevat de volgende gegevens: 

- Achternaam, voornaam
- E-mail adres
- Adres (facultatief)



- Telefoonnummer (facultatief) 

Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld over de levensbeschouwing van betrokkenen of over 
financiële aspecten zoals donaties, worden niet geregistreerd in de verzameling. 

Deze gegevens worden aangeleverd door het betrefende sanghalid, per e-mail of door 
middel van een webformulier op de website van de ZHS. Het sanghalid geeft hiermee 
toestemming aan de ZHS om de gegevens te gebruiken voor verzending van 
aankondigingen en mededelingen. 

In de database wordt bijgehouden wie zich voor welke activiteit heeft ingeschreven met 
het oog op komende activiteiten.  

De database wordt actueel gehouden door het aanvullen en verwijderen van 
adresgegevens. Daarnaast worden aanmeldingen voor komende activiteiten 
geregistreerd. Aanmeldingen voor activiteiten in het verleden worden verwijderd. 

De database wordt bij elke verzending gebruikt om een actuele verzendlijst samen te 
stellen. Via een mailmerge functie in het email-programma worden berichten 
verstuurd. Met deze methode wordt bereikt dat iedere ontvanger een 
gepersonaliseerd bericht ontvangt. Bovendien wordt hiermee bereikt dat de 
adresgegevens van alle andere ontvangers niet worden verspreid in de adressering van 
het bericht. 

In alle mededelingen en aankondigingen van de ZHS wordt aan het einde expliciet 
gemeld dat men zich kan afmelden (‘optout’) via een link die een optout-email 
aanmaakt. Deze kan met één klik direct verzonden worden naar de ZHS. Bij ontvangst 
van een optout-email of wanneer iemand daar op andere wijze om verzoekt worden 
zijn of haar persoonsgegevens verwijderd uit de database.

Informatiebeveiliging
De database wordt bijgehouden op twee laptop computers, die niet toegankelijk zijn voor 
derden. De database op deze computers wordt gesynchroniseerd via een cloud-toepassing,
zodat twee personen die geautoriseerd zijn (de secretaris en de leraar van de sangha) deze
samen kunnen bijhouden. 

De database wordt beschermd door een wachtwoord. Hiermee wordt bereikt dat de 
informatie alleen kan worden ingezien door de twee personen die daartoe geautoriseerd 
zijn. 

Van de database wordt regelmatig een backup gemaakt op de lokale computers. Deze 
backups worden verwijderd na een jaar. 

Verantwoordelijkheden
Het bestuur van de ZHS is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsdocument. 
Eerstverantwoordelijke is de secretaris van het bestuur. Deze houdt de database bij, 
draagt zorg voor verzendingen op basis van de database, voldoet aan verzoeken om 



inschrijving, verwijdering of inzage, en maakt backups. Ook de leraar van de sangha heeft 
toegang tot de database en kan deze bijwerken. 

Privacy verklaring op website van de ZHS
Op de website van de ZHS wordt de volgende Privacy verklaring opgenomen: 

De ZHS houdt een verzameling bij van adresgegevens van de bij de sangha aangesloten 
leden, die deze informatie zelf hebben aangeleverd. Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld 
over levensbeschouwing of over donaties, worden niet geregistreerd in de database. 

De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van aankondigingen van 
activiteiten en andere mededelingen. 

Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen dan de leraar van de sangha en het 
bestuur van de ZHS. Eerstverantwoordelijke is de secretaris van het bestuur. 

Deze gegevens worden niet op enigerlei wijze verstrekt aan derden. 

Iedereen wiens gegevens zijn opgenomen in de verzameling kan verzoeken om inzage in 
deze gegevens via een verzoek aan de secretaris. Deze inzage wordt zo spoedig mogelijk 
verstrekt. 

Iedereen wiens gegevens zijn opgenomen in de verzameling kan verzoeken om 
verwijdering van zijn / haar gegevens via een verzoek aan de secretaris. Deze verwijdering 
wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. 
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