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PRIVACYBELEID	  GEERTJE	  PONSTEEN	  UITVAARTVERZORGING	  
	  
Overzicht	  privacy	  beleid	  Geertje	  Ponsteen	  Uitvaartverzorging	  	  
	  
Geertje	  Ponsteen	  Uitvaartverzorging	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  van	  
persoonsgegevens	  zoals	  weergegeven	  in	  deze	  privacyverklaring.	  Ik	  hou	  me	  daarbij	  aan	  de	  
Algemene	  verordening	  bescherming	  persoonsgegevens	  van	  de	  Europese	  Unie	  (AVG,	  2018).
	  
Persoonsgegevens	  die	  ik	  	  verwerk	  
	  
Ik	  verwerk	  uw	  persoonsgegevens	  doordat	  u	  gebruik	  maakt	  van	  mijn	  diensten	  en/of	  omdat	  u	  deze	  
zelf	  aan	  mij	  verstrekt,	  door	  middel	  van	  de	  door	  u	  getekende	  overeenkomst	  (opdrachtformulier).	  
	  
Met	  welk	  doel	  verwerk	  ik	  uw	  gegevens?	  
	  
Ik	  verwerk	  uw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  

•   het	  voorbereiden	  en	  uitvoeren	  van	  een	  uitvaart	  volgens	  uw	  wensen;	  
•   het	  onderhouden	  van	  contact	  met	  u;	  
•   om	  goederen	  en	  diensten	  bij	  u	  af	  te	  leveren;	  
•   voor	  wettelijke	  doeleinden.	  	  

	  
Geen	  geautomatiseerde	  verwerking	  
	  
Ik	  hanteer	  geen	  automatische	  verwerking	  van	  persoonsgegevens.	  Ik	  gebruik	  de	  volgende	  
computerprogramma's	  of	  -‐systemen:	  MS	  Office	  
	  
Hoe	  lang	  bewaar	  ik	  uw	  gegevens?	  
	  
Ik	  bewaar	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  nodig	  is	  om	  de	  doelen	  te	  realiseren	  
waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld.	  Ik	  hanteer	  een	  bewaartermijn	  van	  7	  jaar.	  
	  
Delen	  van	  persoonsgegevens	  met	  derden	  
	  
Ik	  verkoop	  uw	  gegevens	  niet	  aan	  derden	  en	  verstrek	  deze	  uitsluitend	  indien	  dit	  nodig	  is	  voor	  de	  
uitvoering	  van	  onze	  overeenkomst	  met	  u	  of	  om	  te	  voldoen	  aan	  een	  wettelijke	  verplichting.	  Met	  
bedrijven	  die	  uw	  gegevens	  verwerken	  in	  mijn	  opdracht,	  sluit	  ik	  een	  bewerkersovereenkomst	  om	  te	  
zorgen	  voor	  eenzelfde	  niveau	  van	  beveiliging	  en	  vertrouwelijkheid	  van	  uw	  gegevens	  als	  dat	  bij	  mij	  
het	  geval	  is.	  Ik	  blijf	  verantwoordelijk	  voor	  deze	  verwerkingen.	  
	  
Cookies,	  of	  vergelijkbare	  technieken,	  die	  wij	  gebruiken	  
	  
Ik	  gebruik	  geen	  cookies.	  	  
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Gegevens	  inzien,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  	  
	  
U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  U	  heeft	  het	  
recht	  om	  uw	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  te	  trekken	  of	  bezwaar	  te	  
maken	  tegen	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  U	  kunt	  mij	  ook	  vragen	  om	  uw	  
persoonsgegevens	  naar	  u	  of	  een	  andere,	  door	  u	  genoemde	  organisatie,	  te	  sturen.	  Wilt	  u	  gebruik	  
maken	  van	  deze	  rechten	  of	  heeft	  u	  andere	  vragen	  over	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens,	  
neem	  dan	  contact	  met	  mij	  op.	  U	  kunt	  eventueel	  ook	  een	  klacht	  in	  dienen	  bij	  de	  nationale	  
toezichthouder,	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens:	  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-‐met-‐de-‐autoriteit-‐persoonsgegevens/tip-‐ons.	  
	  
Hoe	  ik	  persoonsgegevens	  beveilig	  
	  
Ik	  neem	  de	  bescherming	  van	  uw	  gegevens	  serieus	  en	  neem	  passende	  maatregelen	  om	  misbruik,	  
verlies,	  onbevoegde	  toegang,	  ongewenste	  openbaarmaking	  en	  ongeoorloofde	  wijziging	  tegen	  te	  
gaan.	  
	  
	  
	  
	  


