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                 Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken 
 
 
 

 

Privacybeleid 
 
Introductie 
Aangezien de Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken (verder het Meldpunt 
SMRK genoemd) persoonsgegevens van melders vastlegt, is er volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (verder AVG genoemd) raadzaam om een privacybeleid te formuleren. Omdat 
de problematiek binnen het Meldpunt SMRK dusdanig privacygevoelig is, is er besloten om als 
stichting een privacybeleid op te stellen.  
 
Advies en melding 
Personen kunnen zich tot het Meldpunt SMRK wenden voor advies en/of begeleiding bij een 
hulpvraag die betrekking heeft op het doel van de stichting. Er zijn twee mogelijkheden: 

• Anonieme melding of adviesvraag: de melder maakt zijn/haar identiteit niet bekend. Er 
worden dus ook geen persoonsgegevens vastgelegd. Wel wordt voor administratieve 
doeleinden een logboek gemaakt van het contact waarin de datum, de relatie tot het 
(mogelijke) slachtoffer, de provincie en het kerkgenootschap van de melder worden 
vastgelegd.  

• Niet-anonieme melding of adviesvraag: indien na inventarisatie blijkt dat er verdere 
begeleiding nodig of gewenst is zal naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres 
en kerkelijke gemeente worden vastgelegd in het hiervoor bestemde format. Deze gegevens 
zijn noodzakelijk om het contact met de melder te onderhouden en de verdere hulpverlening 
vorm te geven. 

 
Doeleinden en wettelijke grondslag 
Het belangrijkste doel van opslag van persoonsgegevens is het kunnen volgen en begeleiden van 
melders in hun hulpvraag. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn: 

• Opslag van persoonsgegevens gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van de melder 

• Opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk om de hulp voor de melder vorm te geven en 
dus nodig om de overeenkomst uit te voeren 

 
Privacyrechten 
De melder heeft in het kader van de AVG de volgende rechten: 

• Recht op inzage van zijn/haar eigen gegevens 

• Recht op vergetelheid: indien de melder zijn/haar toestemming voor verwerking van 
persoonsgegevens intrekt zullen de gegevens verwijderd worden 

• Recht op rectificatie: melder kan verwerkte persoonsgegevens laten wijzingen of aanvullen 

• Klachtrecht: heeft melder een klacht, dan kan hij/zij zich wenden tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens 

 
Overdracht persoonsgegevens 
Verwerkte persoonsgegevens worden alleen gedeeld na expliciete toestemming van de melder. 
Tevens moet de overdracht van gegevens in het belang zijn van de melder. 
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Opslag persoonsgegevens 
De vastgelegde persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitale omgeving (Bestuursgemak) die 
beveiligd is middels een wachtwoord. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de coördinator van 
het Meldpunt SMRK of zijn/haar vervanger.  
 
Bewaartermijn 
De zogenaamde meta-data van anonieme meldingen (zie paragraaf Advies en Melding) zullen voor 
administratieve en statistische doeleinden oneindig worden bewaard. Deze gegevens zijn nooit 
herleidbaar tot een persoon. 
Van de niet-anonieme melders worden de vastgelegde persoonsgegevens in principe tot 1 jaar na 
het afronden van de casus bewaard. Indien melder op enig moment zijn/haar toestemming voor het 
vastleggen van persoonsgegevens intrekt, zullen de gegevens op dat moment verwijderd worden. 
 
Aldus bij besluit vastgesteld door het bestuur van Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische 
Kerken op 11 november 2021. 


