
Privacy verklaring 

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. De Weerd uitvaartverzorging,

gevestigd in Deventer onder KvK nummer 58400931, verklaart daarom zorgvuldig om te gaan met 

uw persoonsgegevens. De Weerd uitvaartverzorging  verzamelt en administreert persoonsgegevens

van overledenen, opdrachtgevers en cliënten en verwerkt deze volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Welke gegevens verwerkt De Weerd uitvaartverzorging?

1) NAW-gegevens  van de overledene, opdrachtgever en/of cliënt

2) Geboortedatum van de overledene, opdrachtgever en/of cliënt

3) Geboorteplaats van de overledene, opdrachtgever en of cliënt

4) Telefoonnummer van de opdrachtgever en/of cliënt

5) E-mailadres  van de opdrachtgever en/of cliënt

6) BSN van de overledene en opdrachtgever

7) Burgerlijke staat van de overledene

8) Dag, uur en plaats overlijden overledene

9) Gegevens verkregen van de schouwarts

10) Informatie uit eventuele verzekeringspolissen

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doelen: 

• het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;

• nabestaanden informeren over de uitvaart;

• de uitvaart vormgeven;

• afhandelen van verzekeringspolissen;

• samenwerken met partners om een uitvaart vorm te geven;

• het begeleiden van cliënten bij stervens- of rouwbegeleiding

Hoe lang bewaart De Weerd uitvaartverzorging uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben 

verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens voor 

een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. 



Beveiliging 

De Weerd uitvaartverzorging neemt de nodige beveiligingsmaatregelen voor ons systeem om

uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden.  

Gegevensuitwisseling derden 

De Weerd uitvaartverzorging  verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden. De Weerd 
uitvaartverzorging wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden wanneer dit noodzakelijk is om 
een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denk aan een begraafplaats, een crematorium, de drukker, 

rouwvervoerder. Derden ontvangen enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen.  

Verwijderen persoonsgegevens 

Op schriftelijk verzoek zal De Weerd uitvaartverzorging de door haar geadministreerde 
persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de 

informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.   

Google Analytics 

De Weerd uitvaartverzorging  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken. Deze informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen. Lees voor meer 

informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google 

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze 

websites aan ons te kunnen versturen. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie uit Google 

Analytics te gebruiken voor andere (Google) diensten. Google kan de informatie echter aan derden 

verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  

Sociale netwerken 

Op website van De Weerd uitvaartverzorging zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten 
of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gemaakt door een 
code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. 
U kunt de privacyverklaring van Facebook en (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met 
uw persoonsgegevens doen. 

Wijzigingen 

De Weerd uitvaartverzorging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy 
verklaring om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  

Vragen 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over dit privacy verklaring? Neem dan contact op via de mail 
info@dwuitvaartverzorging.nl
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