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De NGA heeft volgens besluit van de Landelijke Vergadering van 11 januari 2020 een opdracht
gekregen, waarvan de volgende onderdelen gepaard gaan met het verwerken van
persoonsgegevens:
3.
In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om
gewichtige redenen;
4.
Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten: afsluiten verzekering
en betalen van de verzekeringspremie;
7.
Inzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en betalen en het adviseren van de
Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de NGA. Het belang bestaat in het kunnen
uitvoeren van de door de LV verleende opdracht.
De verwerking van persoonsgegevens door de NGA is geen wettelijke verplichting. De verwerking
van de persoonsgegevens van een predikant is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst. De predikant bekleedt immers een kerkelijk ambt. De persoonsgegevens die daarop
betrekking hebben, zoals het traktement, worden verzameld met het oog op kerkrechtelijke
verplichtingen ten opzichte van de predikant. De gevraagde gegevens worden door de gemeente
verstrekt.
Advies over ontslag om gewichtige redenen
De adviezen leiden tot correspondentie met de betrokken kerk, de predikant en eventueel een
adviseur. De correspondentie gaat vrijwel altijd per e-mail en is dus van begin tot eind een
automatische verwerking van persoonsgegevens. Die wordt ook elektronisch gearchiveerd. De
verwerking is niet gericht op het verzamelen van persoonsgegevens, maar ze zijn wel aanwezig en
terug te zoeken. Het doel van de verwerking is het geven van advies. Het doel van de archivering is
de verantwoording van het handelen van de NGA en het is dienstbaar aan de consistentie van de
advisering.
Traktementen
Bij het uitvoeren van opdracht 4 behoort het kennisnemen van de afrekening die het SKW opstelt
voor AEGON en een beoordeling van de daarop vermelde arbeidsongeschiktheidspensioenen van
predikanten.
Aan AEGON wordt jaarlijks door het SKW een opgave verstrekt van de arbeidsongeschiktheidspensioenen die in het afgelopen jaar verzekerd zijn geweest en een prognose voor de verzekering
van het volgend jaar. De NGA ontvangt deze opgaven ter controle van de te betalen premies.
TOP-regeling
De TOP-regeling wordt uitgevoerd door het SKW. De gegevensverwerking bij de NGA betreft de
goedkeuring en betaling van de uitkeringen
Bewaartermijnen
De afrekeningen voor AEGON worden zeven jaar bewaard.
De gegevens van de TOP-regeling worden tot vijf jaar na emeritering bewaard.

Gegevensintegriteit en beveiliging
De NGA heeft elektronisch archieven bij een internetdienstverlener. Een archief is beschikbaar via
een gesynchroniseerd image op de PC van de gebruiker en is met een wachtwoord beveiligd. De
gebruikte servers staan in de EU. Gebruikers zijn de bestuursleden. Bij gevoelige zaken
communiceert het bestuur niet via de e-mail, maar worden de bevindingen rechtstreeks en dus
beveiligd in het archief geplaatst.
Rechten van de betrokkene
De betrokkene, over wie door de NGA persoonsgegevens kunnen zijn verwerkt, heeft de volgende
rechten:
•
het recht op informatie over de verwerkingen (dat is het doel van deze privacyverklaring);
•
het recht op inzage in zijn gegevens;
•
het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
•
het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
•
het recht op beperking van de gegevensverwerking;
•
het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
•
het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
•
het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming (dit
wordt niet toegepast binnen de NGA).
Zodra de NGA een schriftelijk verzoek heeft ontvangen, wordt de identiteit geverifieerd om er zeker
van te zijn dat de persoonsgegevens niet aan anderen bekend worden. De aanvraag wordt binnen
een maand behandeld.
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

