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Inleiding
De Emmauskerk is zich ervan bewust dat het gebruik van media een onlosmakelijk onderdeel zijn van
de huidige samenleving en de leefomgeving van haar gemeenteleden, gasten en andere
belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en andere geïnteresseerden.
Binnen de Emmauskerk is de Communicatie Commissie (ComCom), onder verantwoordelijkheid van
de kerkenraad, aangesteld om via social media bekendheid te geven aan de Emmauskerk en haar
activiteiten.

Wat is social media?
Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet
alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld
(fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media
staat voor 'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.

Website www.emmauskerk-boz.nl
Contactformulier
Als u op onze website het contactformulier invult, worden deze gegevens niet opgeslagen. Alleen
maar doorgestuurd naar het mailadres van het secretariaat van de Emmauskerk. Met de ingevulde
contactgegevens kunnen we op uw bericht reageren.
Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Onze cookies worden niet
gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, maar voor het bijhouden van geanonimiseerde
statistieken. Google Maps plaatst cookies zodat wij de kaart met onze kerk op deze site kunnen
tonen. Lees de privacyverklaring van Google voor informatie over hun verwerking van
persoonsgegevens.
Google Analytics
Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en vinden, gebruiken wij Google Analytics.
Uw IP-adres wordt in Google Analytics geanonimiseerd door de functie anonymizeIp. Hierdoor wordt
uw volledige IP-adres nooit op een harde schijf opgeslagen. Lees voor meer informatie de
privacyverklaring van Google Analytics.
Beeldmateriaal
De Communicatie Commissie doet haar best om beeldmateriaal te gebruiken waarop mensen niet
herkenbaar zijn. Indien mensen wel herkenbaar zijn, wordt vooraf schriftelijke toestemming aan
betreffende persoon gevraagd. Bij minderjarigen zal aan één van de ouders schriftelijke toestemming
gevraagd worden.
Persoonlijke gegevens
De Communicatie Commissie probeert het plaatsen van persoonlijke gegevens te vermijden. Als dit
niet kan, dan tot een minimum te beperken.
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Voor het plaatsen van persoonlijke gegevens (naam, e-mail adres en/of telefoonnummer) zal vooraf
schriftelijke toestemming gevraagd worden. Bij minderjarigen zal aan één van de ouders schriftelijke
toestemming gevraagd worden.
Mocht u van mening zijn dat er beeldmateriaal en/of persoonlijke gegevens, zonder uw
toestemming, op de website geplaatst staat, dan kunt u contact opnemen met de beheerder via
comcom@emmauskerk-boz.nl.
Indien u wel akkoord bent gegaan met het plaatsen van beeldmateriaal en/of persoonlijke gegevens
door middel van de toestemmingsverklaring, maar deze toch wilt intrekken, dan kunt u dit schriftelijk
kenbaar maken bij de Communicatie Commissie via comcom@emmauskerk-boz.nl.

Facebook pagina www.facebook.com/groups/emmauskerk.boz
Beheerder
Eén van de leden van de Communicatie Commissie is de beheerder van bovengenoemde Facebookpagina.
Berichten plaatsen
De Facebook-pagina is een openbare groep, waar alle leden berichten kunnen plaatsen. Dit kan
geschreven tekst zijn, maar ook geluid, beeld en links naar andere social media. Dit houdt in dat
degene die het bericht plaatst, verantwoordelijk is voor dat bericht.
De communicatie commissie stimuleert de groepsleden om zelf ook dingen mbt de Emmauskerk op
deze pagina te plaatsen. Het is immers een interactieve pagina.
Indien u van mening bent dat een bericht niet wenselijk is, dan kunt u via een persoonlijk bericht
contact opnemen met degene die het bericht heeft geplaatst. En, indien gewenst, verzoeken om het
bericht te verwijderen of aan te passen.
Indien u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beheerder van bovengenoemde
Facebook-pagina via comcom@emmauskerk-boz.nl.
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