PRIVACYREGELS R.K. MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (hierna: Meldpunt) is op initiatief van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
ingesteld.
Het Meldpunt gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van
betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze verwerkt. Het Meldpunt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt
deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een
geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het
Meldpunt voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
In het formulier op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl wordt standaard gevraagd naar
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Alle velden zijn optioneel, het is dus
niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn, wil het Meldpunt contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om u een vraag te kunnen
stellen en natuurlijk om antwoord te kunnen geven als u zelf een vraag hebt gesteld.
De door u verstrekte gegevens worden verwerkt in de administratie van het Meldpunt en beheerd
door de meldpuntfunctionaris.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem
hiervoor contact met ons op via contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. Om misbruik te
voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw
verzoek.
Aan u kunnen verdere gegevens worden gevraagd voor zover dat nodig is voor een goede
afhandeling van uw melding.
Met uw instemming kan ervoor gekozen worden om naar aanleiding van uw melding contact op te
nemen met een vertrouwenspersoon, een hulpverlener en/of met een kerkelijke gezagsdrager. In
dat geval worden de door u verstrekte gegevens gedeeld met de desbetreffende persoon of
personen.
Indien uw melding leidt tot een klacht tegen een persoon op wie de Gedragscode Pastoraat van
toepassing is, dan kan – met uw instemming – de klacht worden voorgelegd aan de
Klachtencommissie Grensoverschrijdend gedrag. In dat geval zal aan u nadere informatie worden
gevraagd en zal de procedure worden gevoerd zoals dit is geregeld in het Reglement RK
Grensoverschrijdend Gedrag.
De gegevens die u heeft verstrekt zullen in dat geval worden gedeeld met de leden van de
Klachtencommissie die zijn belast met de beoordeling van de klacht.
Na de uitspraak van de Klachtencommissie stellen de leden van de Klachtencommissie de verstrekte
gegevens weer ter hand aan de meldpuntfunctionaris. Voor zover gegevens digitaal zijn verstrekt aan
de leden van de Klachtencommissie worden deze na de uitspraak door hen vernietigd.
Het Meldpunt bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel van de gegevensverwerking.
Indien uw melding heeft geleid tot een procedure bij de Klachtencommissie dan is artikel 25 van het
Reglement RK Grensoverschrijdend Gedrag van toepassing. Dit betekent dat het dossier dat van uw
zaak is aangelegd wordt bewaard tot drie jaar na de onherroepelijke beslissing in uw zaak. Daarna
wordt het dossier vernietigd, behalve het advies van de Klachtencommissie en de (eventuele)
beslissing van de kerkelijke gezagsdrager.
Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen via
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl.

