
 
 

 

PRIVACY VERKLARING 
Rotsvast Bijbelschool 
 

 

INLEIDING 
Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Rotsvast Bijbelschool. We gebruiken je persoonsgegevens 
uitsluitend om je nieuwsbrieven te sturen indien je je daar voor aangemeld hebt, je aanmelding te 
beheren, en om gedurende je deelname aan Rotsvast met je te communiceren. Ook informeren we je 

over onze diensten, voor zover je daar toestemming voor hebt gegeven.   

We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van je verzamelen wanneer je van 
onze diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit 
de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we deze 
gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe 
jij je persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we je gegevens 
verwerken.  

 

ONZE DIENSTEN 
Rotsvast Bijbelschool is een Christelijke discipelschaps trainingsschool, welke tot doel heeft om (jonge) 
christenen te trainen in de navolging van Jezus Christus. Hiertoe biedt zij een programma aan waaraan 
mensen kunnen deelnemen. Dit programma heeft de duur van één jaar (september tot juni), te weten 
20 volledige weekenden gedurende deze periode. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Voor en tijdens je deelname aan Rotsvast Bijbelschool hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig 
om je zo goed mogelijk te kunnen informeren voorafgaand aan je deelname, en om je optimaal te kunnen 
begeleiden tijdens je deelname aan Rotsvast. 

In het aanmeldingsformulier voor Rotsvast vragen wij ook informatie over jouw persoonlijke 
geloofsbeleving en ervaringen uit je leven die hierop van invloed zijn geweest. Deze gegevens vul je zelf 

in op het aanmeldingsformulier.



 
 

 

Ook enkele medische gegevens zoals het hebben van een allergie, dieet of andere klachten met 
betrekking tot je gezondheid of lichamelijke beperkingen die van invloed kunnen zijn tijdens je deelname 

aan Rotsvast, worden vastgelegd. 

Rotsvast Bijbelschool kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de 
diensten van Rotsvast Bijbelschool, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier 
op de website van Rotsvast Bijbelschool hebt verstrekt.  

Rotsvast Bijbelschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

 Je voor- en achternaam  

 Je geslacht 

 Je adresgegevens  

 Je telefoonnummer  

 Contactgegevens van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger indien je jonger bent dan 18 jaar 

 Je e-mailadres  

 Persoonlijke informatie zoals kerkelijke achtergrond, geloofsbeleving en ervaringen die daarop 
van invloed zijn geweest 

 Medische gegevens die invloed kunnen hebben op je deelname aan Rotsvast 

 Gevolgde scholing, opleidingsniveau en werkervaringen 

 Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer 

 Je IP-adres 

 

HOE GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS 
We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Uitvoering van het discipelschaps traject. Indien je deelnemer bent aan het programma van Rotsvast 
Bijbelschool, worden je persoonsgegevens gedeeld met en gebruikt door de leiding van Rotsvast voor 
zover van toepassing, om jou optimaal te kunnen begeleiden tijdens je deelname.  

Wettelijke verplichtingen. We gebruiken je informatie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals 

het bijhouden van een (financiële) administratie. 

Klantencontact en communicatie. Rotsvast Bijbelschool wil graag via e-mail, whatsapp of andere 
elektronische media met je communiceren om je op de hoogte te houden van onze diensten (voor zover 
je hiervoor toestemming hebt verleend). Ook ontvang je van ons betaalverzoeken (indien van toepassing) 
en communiceren wij met jou ter bevestiging van inschrijving, informatieverzoek of om je uit te nodigen 
voor activiteiten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. 
Afhankelijk van je voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact 

opnemen met ons via email (info@rotsvastbijbelschool.nl) om dit voor je te doen.



 
 

 

Marketing.  Voor marketing doeleinden wordt beeldmateriaal (foto’s, video’s, quotes) van deelnemers 
gebruikt op social media zoals facebook en youtube en eventueel in een nieuwsbrief, om onze 
naamsbekendheid te vergroten en om Rotsvast Bijbelschool te promoten. Bij je aanmelding voor 
Rostvast Bijbelschool vragen wij hier expliciet toestemming voor. Je hebt te allen tijde het recht deze 

toestemming niet te geven, of om zonder opgaaf van reden een eerdere toestemming in te trekken. 

 

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS 
Rotsvast Bijbelschool verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere 
bedrijfsmatige activiteiten. Rotsvast Bijbelschool deelt je persoonsgegevens alleen met derden indien dit 
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Rotsvast Bijbelschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder 
het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze 
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rotsvast 
Bijbelschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

HOE LANG ROTSVAST BIJBELSCHOOL JE GEGEVENS BEWAART 
Rotsvast Bijbelschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar 
bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek 
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rotsvastbijbelschool.nl. Rotsvast Bijbelschool zal 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

 

WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke 

grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing: 

 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van je overeenkomst met Rotsvast Bijbelschool;



 
 

 

 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, 
bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van 
bepaalde vormen van direct marketing; iii) ter archivering van informatie over jou tijdens je 
deelname aan Rotsvast Bijbelschool; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of 
te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen; 

 De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de 
bewaarplicht voor administratieve gegevens; 

 Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking. 

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te 
trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van je gegevens beëindigen. Het intrekken van 
de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de 
intrekking daarvan niet. 

 

BEVEILIGEN 
Rotsvast Bijbelschool neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. De website van Rotsvast Bijbelschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 
om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Rotsvast Bijbelschool verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Rotsvast Bijbelschool op via info@rotsvastbijbelschool.nl . 
www.rotsvastbijbelschool.nl is een website van Rotsvast Bijbelschool. Rotsvast Bijbelschool is als volgt 
te bereiken: 

Postadres: Elsa Brandströmstraat 228, 2037 LX Haarlem 

Telefoon: 06-21705502 

E-mailadres: info@rotsvastbijbelschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 


