Privacyverklaring Westera Uitvaartverzorging
Westera Uitvaartverzorging, gevestigd aan de Oude Rijksweg 7, 9481 BD Vries,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Uw NAW-gegevens
Uw geboortedatum
Uw E-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw IP-adres
Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het verlenen van toegang tot onze website http://www.westera.nl
voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant
het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen
via sociale netwerken
om u te informeren over andere door Westera Uitvaartverzorging geleverde
producten en diensten met betrekking tot uitvaarten
om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
voor het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden
verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de
wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke
verplichting langer bewaard worden. Westera Uitvaartverzorging hanteert in die gevallen de
wettelijke termijn. Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na
30 dagen verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Westera Uitvaartverzorging) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via
onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande
toestemming voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of
moeten. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis
van derden beter is of omdat het bij Westera Uitvaartverzorging ontbreekt aan bepaalde
kennis. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derden. Wij sluiten
met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens
gedeeld worden en waarom.
Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor
dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen
wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet
meer nodig zijn. Tot slot zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde
gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan
om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik
gaat maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Westera
Uitvaartverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westera.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Westera Uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Westera Uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op.

Contactgegevens:
Westera Uitvaartverzorging
Oude Rijksweg 7
9481 BD Vries
0592-543082
http://www.westera.nl
info@westera.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling
om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

