Protocol
Doelstelling

Met deze website willen we informatie verstrekken over de Adventskerkgemeente
in Zwolle-Zuid. De informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de
gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien etc. De gegevens die op de
website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te
informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te
interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele
gebeurtenissen in en rond het gemeente zijn. Voor gemeenteleden en medewerkers
vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen.
Verantwoording

De website is enerzijds opgebouwd op basis van gegevens uit de "Informare", het
jaarlijkse informatieboekje dat al jaren een begrip is in de Adventskerk. Anderzijds
worden
periodiek
nieuwsberichten
aangevuld.
De
kerkenraad
is
eind
verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven
ongewenste zaken te verwijderen.
Werkwijze

De kerkenraad is, in de persoon van een webbeheerder(s), verantwoordelijk voor
het onderhoud en beheer van de website met back-up van een daartoe
gemandateerde ouderling.
De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Gemeenteleden kunnen
informatie aanleveren met het verzoek voor plaatsing op de website. Ook kunnen
mededelingen die worden afgedrukt in andere kerkelijke media worden
overgenomen op deze website. De websitebeheerder(s) behoudt zich het recht voor
om bijdragen te weigeren. Bij twijfel is er overleg met de Kerkenraad via de
daartoe gemandateerde ouderling.
Bijdragen kunnen worden aangepast ten behoeve van het borgen van de kwaliteit
van de communicatie op de website. Gemeenteleden, beroepskrachten,
taakgroepen en werkgroepen worden gestimuleerd om regelmatig digitaal
materiaal aan te leveren met nieuwswaarde. In geval van geschillen wordt
verwezen naar het Moderamen van de kerkenraad.
Privacy

De websitebeheerder(s) ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het
plaatsen van teksten, beeld- en geluidmateriaal en links. Beeld- en geluidmateriaal
wordt alleen op de website geplaatst met toestemming. Adressen en
telefoonnummers uit de Informare en het programma Vorming en Toerusting
worden jaarlijks automatisch overgenomen op de website voor zover daarvoor
toestemming is gegeven.
Disclaimer

De kerkenraad besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie
die geplaatst wordt op de website. Toch kan het onverhoopt zo zijn dat er in op de
website onjuistheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor
problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze
informatie.

De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde
winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden
van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het overnemen van
informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks
naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Voor de
privacyverklaring
van
kerkdienstgemist.nl
verwijzen
wij
u
naar:
https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/juridische-informatie/privacy-statement
De kerkenraad geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en
betrouwbaarheid van de site, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade
welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze
site, op welke wijze dan ook.
De webbeheerder(s) spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's,
illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en
databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd
zou
moeten
worden,
om
welke
reden
dan
ook,
is
een
e-mail
aan webbeheerder@adventskerk.nl, onder vermelding van de reden voldoende.

De website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de
auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Zwolle, 15 februari 2019
Moderamen Adventskerk, Zwolle-Zuid.

