U privacy is belangrijk.
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wet in.
Wij hebben onze privacy aangepast, zodat deze voldoet aan de nieuwste wetgeving.
Hoe lang bewaren wij u gegevens.
We bewaren je gegevens voor een periode van maximaal 7 jaar, tenzij het wettelijk verplicht
is om bepaalde gegevens langer te bewaren. Na deze periode verwijderen we de gegevens, of
houden we deze enkel nog anoniem bij. Bijvoorbeeld om statistische analyses uit te kunnen
voeren.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waarvoor worden deze gebruikt?
Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en
verwerken:


Voor- en achternaam;



E-mailadres;



Telefoonnummer;



Adresgegevens;


Land



Postcode



Huisnummer



Straat



Plaats



BSN



Identiteitsbewijs



Geslacht;



Geboortedatum;



Betaalgegevens



Gegevens van de leden van uw gezin;



Informatie omtrent uw online activiteiten op onze dienstverlening.



Foto’s en geluidsopname.

Communicatie
PRIVACY Wanneer u het contactformulier invult en verstuurt, worden de gegevens
maximaal 4 weken op de server van https://www.uitvaartdillema.nl bewaard.
Wanneer u via het e-mailadres info”uitvaartdillema.nl een mailbericht stuurt met een
vraag/vragen wordt dit mailbericht met respons bewaard op mijn persoonlijke pc zolang als
strikt noodzakelijk is.
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 uitvaart Dillema 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 in een computerbestand naar u of een andere door
u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaartdillema.nl.
Derden
Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met
info@uitvaartdillema.nl.

