Privacy
Privacy beleid
Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die de Stichting Hervormde
Begraafplaats via haar website https://hervormdebegraafplaatshaaksbergen.nl/; en binnen haar
stichting verwerkt.
Door je persoonsgegevens achter te laten en op de ‘Afronden’ button te klikken geef je toestemming
om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit privacy beleid, te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je
eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Hervormde Begraafplaats
P/A Jhr. von Heijdenstraat 8,
•

7481 ED Haaksbergen
KvK nummer 41027058

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Hervormde Begraafplaats en voor welk doel
2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens die je invult op onze website.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de website hebt
ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de
volgende doeleinden:
(I) de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verstrekken
van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
vragen en/of klachten en voor de uitvoering van de dienstverlening.
(II) Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de
aanvraag van de informatie of en/of een jaar na de beëindiging van de overeenkomst of uiterlijk een
jaar na het ruimen van het graf.

(III) Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct
vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
2.2 Wij registreren gegevens van nabestaanden.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
(I) de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verstrekken
van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
vragen en/of klachten en voor de uitvoering van de dienstverlening.
(II) Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de
aanvraag van de informatie of en/of een jaar na de beëindiging van de overeenkomst of uiterlijk een
jaar na het ruimen van het graf.
(III) Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct
vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
2.3 Wij registreren gegevens van gereserveerden.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer.
(I) de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verstrekken
van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
vragen en/of klachten en voor de uitvoering van de dienstverlening.
(II) Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens tot een periode van een jaar nadat de reservering
is verlopen dan wel omgezet is in een overeenkomst nadat het graf daadwerkelijk in gebruik is
genomen.
(III) Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct
vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.4 Wij registreren gegevens van onze vrijwilligers.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer.

(I) de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt ter ondersteuning van
de bedrijfsvoering van onze stichting.
(II) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, rondom bijvoorbeeld
onkostenvergoedingen, af te wikkelen.
(III) Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens tot een periode van een jaar nadat de vrijwilligers
is gestopt tenzij de vrijwilliger toestemming geeft voor het langer in bezit houden van de
persoonsgegevens.
(IV) Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct
vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht
van ons. Met de verwerkers hebben wij verwerkersvoorwaarden afgesproken over de verwerking
waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de de Europese algemene
verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven. Via begraafplaats@pknhaaksbergen.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1. Via onze (begraafplaats@pkn-haaksbergen.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoeken
steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het
verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek

niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je
eveneens contact opnemen met ons via (begraafplaats@pkn-haaksbergen.nl). Wij zullen het bezwaar
onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende
persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn
de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op
de hoogte brengen.
4.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken
behandelen, kan je contact opnemen met ons contact opnemen (begraafplaats@pknhaaksbergen.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen eveneens worden
gericht aan begraafplaats@pkn-haaksbergen.nl.
5. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Websites bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
Haaksbergen, december 2019

