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Uw privacy is voor de Stichting Seminarium  van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 

Nederland (voortaan:  Seminarium ) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in 

het kader van de privacywet, in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit betekent dat wij op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van 

iedereen die bij ons of onder onze verantwoordelijkheid werkt, studeert of deelneemt aan 

onderzoek. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor wij 

persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die 

voor u van belang is.  

De taken van het Seminarium  en zijn verantwoordelijkheid 

Het Seminarium  is het academische instituut van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 

Nederland. Als academisch instituut verzorgt het Seminarium  het opleiden van theologiestudenten, 

verricht het Seminarium  wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het predikanten en 

gemeenten binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (VEG). Uit hoofde van 

die taakstelling is het Seminarium  verantwoordelijke in de zin van de AVG. Het Seminarium  neemt 

als zodanig de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de 

persoonlijke gegevens van zijn studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers. 

Bij de uitoefening van zijn taken, in het bijzonder de opleiding van theologiestudenten, werkt het 

Seminarium  nauw samen met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Deze samenwerking 

heeft betrekking op zowel het verzorgen van het onderwijs aan studenten als het voeren van de 

studenten- en studieadministratie. De PThU voert deze uit op grond van samenwerkingsafspraken 

die het bestuur van het Seminarium  met de PThU heeft gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is 

het zorgvuldig behandelen en beveiligen van persoonsgegevens van studenten, onderzoekers, 

docenten en medewerkers van het Seminarium  door de PThU.  

Voor welke doeleinden verwerkt het Seminarium  persoonsgegevens? 

De persoonlijke gegevens die het Seminarium  van u verzamelt, gebruikt het Seminarium  voor het 

uitvoeren van haar taken voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenten van de 

Bond van VEG. De belangrijkste processen waarvoor het Seminarium  persoonsgegevens verzamelt 

zijn: 

a. onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning 



 

 

De inschrijving van de studenten, alsmede de registratie van hun tentamens, stages en examens, die 

zich voorbereiden op het predikantschap binnen de Bond van VEG voert de  Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU) uit in opdracht van het Seminarium  krachtens de overeenkomst 

tussen Seminarium  en PThU, die bepaalt welke opleidingsonderdelen van het curriculum dat 

toelating als predikant tot de Bond van VEG mogelijk maakt studenten bij de PThU afnemen. De 

PThU voert deze administratie uit in overeenstemming met de eisen die de AVG daaraan stelt.  

Voor de registratie van gegevens van studenten betreffende tentamens, stages en examens die 

studenten op basis van specifieke opleidingsonderdelen die het Seminarium  zelfstandig buiten de 

onderwijssamenwerking met de PThU om verzorgt, voert het Seminarium  een 

studentenadministratie. 

Voor de registratie van gegevens van gemeentelijk werkers of predikanten die in het kader van hun 

overkomst vanuit andere kerken cursussen volgen aan het Seminarium  voert het Seminarium  een 

cursus- en cursistenadministratie 

b. personeelszaken 

Voor de docenten, onderzoekers en overige medewerkers die een dienstverband hebben met het 

Seminarium  voert het Seminarium  een personeelsadministratie. Deze is bedoeld voor het 

vaststellen en administreren van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, het 

regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband, interne- 

en accountantscontrole en in verband met bedrijfsmedische zorg. 

c. bedrijfsvoering en financiën 

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden als academisch 

instituut registreert en verwerkt het Seminarium  persoonsgegevens ten behoeve van de financiële 

administratie, beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering; 

werving en selectie van nieuwe medewerkers, personeelsmanagement, interne en externe 

informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met zakelijke partners, 

medewerkers, relatiebeheer, organisatie-analyse, -ontwikkeling en management. 

d. algemene processen 

Voor het bestuur en beheer van de stichting, voor het ontwikkelen en beheren van de inhoud van de 

website van het Seminarium , fysieke en digitale archivering, klachtenprocedure en beroep en 

bezwaar registreert en verwerkt het Seminarium  persoonsgegevens. 

e. wetenschappelijk onderzoek 

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek onder 

verantwoordelijkheid van het Seminarium  door de bij haar in dienst zijnde onderzoekers of op 

andere basis aan het Seminarium  verbonden onderzoekers geschiedt, vindt verzameling en 

verwerking van gegevens van daarbij betrokken personen plaats.   

Van wie verzamelt het Seminarium  persoonsgegevens? 



 

 

Met het oog op de hierboven genoemde doeleinden en processen verzamelt het Seminarium  

gegevens van de volgende categorieën van betrokkenen: 

- Studenten 

- Cursisten 

- Studiekiezers, aankomende studenten 

- Alumni 

- Medewerkers, inclusief promovendi 

- Sollicitanten 

- Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten 

- Onderzoekssubjecten 

Welke persoonsgegevens verzamelt het Seminarium ? 

Met het oog op de hierboven genoemde doeleinden en processen en met betrekking tot de 

hierboven genoemde categorieën van betrokkenen verzamelt het Seminarium  de volgende 

gegevens: 

- NAW- gegevens (naam, adres en woonplaats) 

- Bankrekeningnummer 

- Telefoonnummer 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Emailadres 

- Beelden (foto’s/ video’s) 

- Studie-informatie, studievoortgang en studieresultaten 

- Onderzoeksgegevens 

Vanwege de aard van het Seminarium  als academische instelling verbonden aan een kerkelijke 

organisatie verzamelt het Seminarium  ook het bijzondere persoonsgegeven van kerkelijke gezindte. 

  



 

 

Geven en intrekken van toestemming 

Voor diverse activiteiten van het Seminarium  en voor zover deze vallen binnen de taken en 

verantwoordelijkheden die toekomen aan een academisch instituut geldt dat het Seminarium  deze 

alleen kan uitvoeren wanneer gebruik gemaakt wordt van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor bepalen van de studievoortgang of het sturen van een nieuwsbrief. Uw gegevens 

worden door het Seminarium  alleen gebruikt als u hiervoor expliciet toestemming geeft. U zult 

daarbij altijd geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens gebruikt worden, 

welke gegevens daartoe verzameld en gebruikt worden en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u 

het Seminarium  toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens dan kunt u deze 

toestemming op een later moment altijd intrekken.  

Maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens 

Het Seminarium  neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat 

persoonsgegevens worden beschermd. Voor zover het noodzakelijk en geoorloofd is voor het 

bereiken van de doelstelling en waartoe een persoonsgegeven verzameld wordt, dat enig 

persoonsgegeven gedeeld of overgedragen wordt aan een derde partij, vindt deling of overdracht 

alleen dan plaats indien de derde partij zich garant stelt voor een verwerking van dit gegeven 

overeenkomstig de eisen die de AVG daaraan stelt.   

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen 

In opdracht van het Seminarium  kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde 

onderdelen van de taken en verantwoordelijkheden van het Seminarium  verzorgen. Het Seminarium  

maakt afspraken met deze als verwerkers aan te duiden derden. Deze afspraken dienen tot borg van 

een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken worden 

vastgelegd in zogeheten verwerkersovereenkomsten.  

Uw gegevens worden niet buiten deze afspraken met derden om verstrekt. 

Het Seminarium  kan uw persoonsgegevens met derden delen als u daar toestemming voor hebt 

gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.  

Het Seminarium  verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende 

organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

De categorieën van derden waarmee het Seminarium  ten minste gegevens deelt zijn: 

- Universiteiten, in het bijzonder de PThU 

- Overheidsinstanties, zoals de belastingdienst 

- Opsporingsinstanties 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Het Seminarium  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens 

worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de 

gegevens verzameld zijn dan wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  



 

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? 

U kunt een inzage- of correctieverzoek schriftelijk (briefpost of email) richten aan het bestuur van het 

Seminarium  ter attentie van de secretaris. Het is van belang dat u daarbij duidelijk aangeeft dat u 

een verzoek om inzage of correctie doet op grond van de AVG. U kunt uw gegevens ook laten 

verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover het Seminarium  nog aan zijn wettelijke 

verplichtingen kan voldoen, zoals de bij wet bepaalde bewaartermijnen.  

Verzoeken om correctie en/of verwijdering van gegevens moeten altijd voorzien zijn van de 

handtekening van de aanvrager en van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Ook moet 

een kopie van het identiteitsbewijs meegestuurd worden van iedereen die de aanvraag ondertekend 

heeft. 

Stuur uw verzoek naar het volgende adres:  

Secretaris Seminarium  Bond VEG 

Zandheuvel 9 

1241 JN  Kortenhoef 

Email: Seminarium secretariaat@bondveg.nl 

 

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Als u vindt dat wij uw gegevens op onjuiste / ongepaste manier gebruiken, dan heeft u het recht om 

een gemotiveerde klacht in te dienen bij het comité van de Bond. Stuurt u uw klacht naar het 

volgende adres:  

Comité Bond VEG 

President Kennedylaan 311 

6883 AK  Velp 

Email: info@bondveg.nl 

 

 

Privacyverklaring – versie 1.0 

Deze privacyverklaring is door het bestuur van het Seminarium  vastgesteld op 14-03-2019. Het 

bestuur van het Seminarium  behoudt zich het recht voor, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in 

deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Voor actuele contactgegeven verwijzen we naar de Jaargids van de Bond of het Bondsbureau. 

Website:  www.bondveg.nl 
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