St. Begraafplaats Abbenes
Correspondentieadres:
Hoofdweg 1758
2157 NC Abbenes

Privacy verklaring Stichting Begraafplaats Abbenes
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze stichting omgaat met persoonsgegevens die in
het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
De Stichting Begraafplaats Abbenes die de Algemene Begraafplaats aan de Dr. Heijelaan nabij
nummer 80 exploiteert, houdt een register bij en voert een administratie waarin vermeld de
gegevens van de overledenen die op de begraafplaats zijn begraven of van wie daar een urn is
geplaatst en de rechthebbenden van de (urnen)graven op de begraafplaats.
Ons bestuur vraagt persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
-voor het opmaken van een grafakte of voor het uitvoeren van een andere opdracht;
-het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
-om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
-voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door onze stichting geldt:
De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
-Uitvoeren opdracht cliënt
-Uitvoering overeenkomst
-Naleving wettelijke verplichtingen
-Administratieve verwerking
Als onze stichting persoonsgegevens verwerkt, die wij niet van de persoon zelf hebben verkregen,
dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal
dan één van de volgende zijn:
-Openbare registers
-Uitvaartondernemer of andere adviseur in verband met een uitvaart waarvan u opdrachtgever bent
De Stichting Begraafplaats Abbenes gaat zorgvuldig met uw gegevens om, zoals omschreven in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke wet- en regelgeving en
beschermt de persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig
gebruik. Onze stichting geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat
wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden of een deugdelijke administratie
uit te voeren.
De Stichting Begraafplaats Abbenes bewaart de persoonsgegevens die nodig zijn voor de goede
uitvoering van haar taken.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze stichting verwerkt, voor welk doel dat is en hoe
lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek
in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Onze stichting stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van
persoonsgegevens door onze stichting dan horen wij dit graag via c_baars@quicknet.nl.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

