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Privacyverklaring 
 

Inleiding 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Stichting Gods Liefde Maakt Vrij de wettelijke verplichting de hulpvrager (verder 

genoemd: betrokkene) te informeren welke privacygevoelige gegevens worden 

verzameld en met welk doel. U vindt de informatie hierover in deze verklaring. 
 

Algemene bepalingen 

De gegevens zullen door de Stichting strikt vertrouwelijk worden behandeld en 

zonder toestemming van de betrokkene nooit worden gedeeld met andere 

personen of organisaties. 

 

De betrokkene heeft het recht om in te zien hoe we zijn/haar gegevens gebruiken. 

De betrokkene heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van alle 

persoonlijke gegevens). 

 

Hiertoe bieden we alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of 

verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. 

De betrokkene kan hiervoor een e-mail sturen naar info@godsliefdemaaktvrij.nl  

 

In deze privacyverklaring maken we verder onderscheid tussen de gegevens 

verzameld bij de aanmelding en die bij de begeleiding. 

 

Bij de aanmelding 

Bij de aanmelding via de website geeft de betrokkene de Stichting Gods Liefde 

Maakt Vrij toestemming om de ingevulde informatie vast te leggen in een bestand 

en te gebruiken binnen het team van de Stichting.  

Het betreft de volgende gegevens: 

naam, leeftijd, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, 

kerk/gemeente, hulpvraag, welke problemen er zijn, wie Jezus voor de betrokkene is, 

of de betrokkene eerder pastorale hulp heeft ontvangen en de plaats van afspraak. 

Het doel van het vastleggen van deze gegevens is de communicatie met de 

betrokkene en het mogelijk maken van pastorale hulpverlening aan de betrokkene. 

 

De betrokkene geeft hiermee ook toestemming dat zijn/haar mailadres, naast het 

gebruik als contactmogelijkheid, ook door de Stichting gebruikt mag worden voor 

het verzenden van nieuwsbrieven aan de betrokkene. Dit geldt ook na afsluiting van 

de begeleiding. 

De toestemming hiervoor kan door de betrokkene op ieder moment worden 

ingetrokken. 

 

Tijdens de begeleiding 

Tijdens de pastorale begeleiding van de betrokkene zal er veel informatie over het 

leven van de betrokkene worden vastgelegd in de questionnaire (papier), het 

protocol voor het eindgebed (digitaal) en wellicht verstrekt de betrokkene 

aanvullende informatie via e-mail. 

http://www.godsliefdemaaktvrij.nl/
mailto:info@hourofpower.nl
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Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het mogelijk maken van 

pastorale hulpverlening aan de betrokkene. 

Het betreffen persoonlijke gegevens over het sociaal welzijn, over de jeugd, over 

familie, over vriendschappen, over het huwelijk, over de kerk en het geloof, over 

lichamelijk welzijn, over emotioneel welzijn, over psychisch welzijn, over geestelijk 

welzijn en over demonische invloeden. 

 

Ook deze informatie zal door de Stichting strikt vertrouwelijk worden behandeld en 

zonder toestemming van de betrokkene nooit worden gedeeld met andere 

personen of organisaties. 

 

Na afsluiting van de begeleiding 

Na afsluiting van de begeleiding zal al de informatie die vastgelegd is tijdens de 

begeleiding, in de vorm van de questionnaire, protocol, mails en andere digitale of 

papieren informatie, worden vernietigd en verwijderd. 

De digitale informatie wordt verwijderd van zowel de computers van de teamleden 

als van de teamleiding. 

 

Na afsluiting van de begeleiding worden alleen de gegevens bewaard die door de 

betrokkene zijn verstrekt tijdens de aanmelding.  

Ook wat betreft deze gegevens heeft betrokkene het recht op vergetelheid (het 

volledig wissen van ook deze persoonlijke gegevens). 
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