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PRIVACY STATEMENT (volgens de wet AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
 
Uitvaart Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, persoonlijk of digitaal.  
 

Over welke persoonsgegevens gaat het?  
Uw voor- en achternaam,  geboortedatum en –plaats, adresgegevens, identiteitsgegevens 
(onder andere uw BSN nummer), telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres, gegevens op 
verzekeringspolissen, foto’s en persoonlijke informatie.   
 
Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?  
Uitvaart Company zal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een 
met u gesloten overeenkomst voor uitvaartverzorging, of om contact met u op te kunnen nemen, 
hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk (dit is ook per e-mail).  
 
Hoelang bewaren wij uw gegevens?  
Uitvaart Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt een verzoek tot correctie of 
verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaart-company.nl 
 
Met wie delen wij uw gegevens?  
Uitvaart Company verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor 
overige doeleinden delen wij alleen uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming.  
 
Welke digitale gegevens hebben wij van u?  
Op de website van Uitvaart Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 
bezoek- en klikgedrag op de website. Uitvaart Company gebruikt deze informatie om de werking 
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 
 
Heeft u het idee dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn?  
Uitvaart Company neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaart Company 
maakt gebruik van een veilig SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik van de door Uitvaart Company verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan per e-mail contact op: info@uitvaart-company.nl 
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