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Geachte AP3,

U vraagt mij of er in de door mij aangeleverde stukken sprake kan zijn van medische of
psychologische informatie of van een andere vorm van vertrouwelijkheid. Daarvan is geen sprake
anders dan de informatie waarover mijn klacht van november 2018 gaat, dus om informatie die
door de kerkenraad zélf is verspreid en waarvan de kerkenraad uiteraard volledig op de hoogte is.

Zoals vanmorgen telefonisch met u afgestemd doe ik u hierbij nog een aanvullend bewijsstuk toekomen bij
mijn bezwaarschrift van 20 juni jl., zie bijlage 14 bij dit bericht. Mijn toelichting op de relevantie van dit
bewijsstuk heb ik verwoord in een brief aan u, zie bijlage 190701.
Ik hoor graag van u of u de relevantie van deze aanvulling onderschrijft en het bewijsstuk toevoegt aan mijn
bezwaarschrift.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,
M1

Van: AP3
Verzonden: maandag 1 juli 2019 10:54
Aan: M1
Onderwerp: RE: Uw kenmerk z2019-14352

Geachte heer M1,

Hartelijk dank voor uw e-mail, waarin u aangee  niet gehoord te willen worden. Voor de volledigheid wijs
ik u nog op het volgende.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te WP1 (hierna: kerkenraad) is betrokken 
bij dit besluit, omdat zij vooralsnog als verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd. 
De kerkenraad hee  in uw geval het doel van en de middelen voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens vastgesteld. Om die reden kan de kerkenraad, als belanghebbende bij het
eerdere besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van 10 mei 2019, gehoord worden of
gevraagd worden om een schri elijke zienswijze.

1. 

De kerkenraad krijgt een afschri  van uw bezwaarschri  en de bijbehorende bijlagen en andere
stukken die in het kader van deze procedure zijn gewisseld. Zoals ook in de brief van 28 juni 2019
staat, horen we graag of er in uw bezwaarschri  met bijlagen of in de eerder door u met de AP
gewisselde stukken, vertrouwelijke informa e staat zoals medische of psychologische informa e of
concurren egevoelige bedrijfsgegevens. Graag hoor ik dit zo spoedig mogelijk van u, tot en met 12
juli 2019.

2. 

Met vriendelijke groet,
AP3




