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Privacyreglement 
Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG) 

 
Inleiding 
De PIG verwerkt persoonsgegevens van de Gemeenteleden, medewerkers, vrijwilligers en 
andere contactpersonen.  Deze gegevens worden te allen tijde verwerkt in 
overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De verwerking  voldoet 
aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). 
De PIG heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor meer informatie kan er 
contact worden opgenomen via het mailadres info@esnoga.com Intern is een 
contactpersoon aangewezen die zich ontfermt over het privacybeleid binnen de Gemeente. 
Dit privacyreglement ziet toe op alle verwerkingen – ook indien er samen met andere 
partijen persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevensverwerking is niet aangemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
Wie zijn wij? 
De PIG is een zelfstandig Kerkgenootschap opgericht in 1639, met twee Snoges, één in 
Amstelveen en één in Amsterdam alsmede begraafplaatsen in Ouderkerk aan de Amstel en 
Den Haag. De Gemeente heeft ten doel de orthodox-joodse godsdienst volgens de 
Portugees-Israëlietische ritus uit te oefenen en het voortbestaan ervan te waarborgen. 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Met een persoonlijk inschrijfformulier  worden van de Gemeenteleden de volgende 
gegevens verkregen: voor- en achternaam,  roepnaam, e-mailadres, telefoonnummer, 
adresgegevens, bankgegevens, de Joodse naam, geslacht, burgerlijke staat, choppe, 
overlijden en begraven, gezinssamenstelling en verzamelinkomen. 
 
Bijzondere persoonsgegevens: 
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens  over geloofsovertuiging en godsdienst.  Deze 
persoonsgegevens worden alleen indien noodzakelijk en met instemming van de 
betreffende persoon met derden gedeeld. Reguliere gebedsdiensten worden door de 
Stichting Bij Leven en Welzijn beveiligd; bij de entree worden de persoonsgegevens 
gecheckt. Externe bezoekers dienen zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier op 
de website. Een bezoeker dient zich bij de entree te legitimeren. 
 
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens worden verzameld om met de leden te communiceren, aan de leden 
informatie te verstrekken over het doen en laten van de PIG, de financiën en overige van 
belang zijnde mededelingen.  Bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van de Algemene 
Ledenvergadering, persoonlijk contact bij verjaardagen of ziekte en overlijden, het innen van 
contributies en het organiseren van evenementen dan wel erediensten.   
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Gegevens van externe bezoekers worden binnen drie maanden na het  bezoek verwijderd. 
 
Rechten van betrokkenen 
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. De PIG doet de uiterste best om hier zo 
goed mogelijk aan te voldoen.  
 
Informatie en inzage: De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon 
betrekking hebbende verwerkte gegevens.  
 
Rectificatie/beperking: als er gegevens onjuist zijn geregistreerd, dan worden de 
persoonsgegevens aangepast.  
 
Vergetelheid: De persoonsgegevens kunnen op verzoek vernietigd worden. 
 
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van persoonsgegevens kan er bezwaar worden 
ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacy waarborg 
Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit 
reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier 
die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De PIG draagt er zorg 
voor dat de verkregen persoonsgegevens up to date blijven en voldoende beveiligd zijn. 
Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de verkregen persoonsgegevens. 
 
Bewaartermijnen  
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij overlijden of opzegging 
van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens bewaard voor het nageslacht.  
 
Verwerkers 
Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden dienstverleners en vrijwilligers ingezet. 
Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met externe verwerkers wordt een 
verwerkersovereenkomst gesloten en de vrijwilligers ondertekenen een 
vrijwilligersovereenkomst met een geheimhoudingsverklaring. 
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