In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe
Natuurbegraafplaats de Hoevens omgaat met persoonsgegevens.
1)

Natuurbegraafplaats de Hoevens, gevestigd en kantoorhoudende te (5131 RG) Alphen aan de
Goorstraat 5a. Hierna zal gesproken worden over “De Hoevens”.

2)

Ten einde te voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiende uit de Wet op de Lijkbezorging en
daarmee samenhangende regelingen, verwerkt de begraafplaats de persoonsgegevens van de
overledenen die op de begraafplaats zijn begraven in een natuur-, of urnengraf. De
persoonsgegevens van de overledenen vallen niet onder de privacywetgeving, maar de
begraafplaats gaat hiermee zorgvuldig om.

3)

Behalve de gegevens van de overledenen worden ook geregistreerd de gegevens van de
rechthebbende(n) op graven (‘rechthebbende(n)’). In het hiernavolgende wordt onder ‘graf’ of
‘grafrecht’ begrepen een natuur- of urnengraf.

4)

De gegevens die worden geregistreerd zijn de naam, het adres, de woonplaats, de
geboortedatum en -plaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de rechthebbende(n),
alsmede zijn of haar relatie tot de overledene. Deze gegevens worden hetzij door de
rechthebbende(n) zelf verstrekt aan De Hoevens hetzij door een derde (bijvoorbeeld een
begrafenisondernemer) namens en in opdracht van die rechthebbende(n).
Deze gegevens moeten -mede ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen zoals hiervoor
onder 2) genoemd- verplicht worden verstrekt en heeft De Hoevens nodig om de overeenkomst
met de rechthebbende(n) aan te gaan en uit te kunnen voeren. In het kader van de verwerking
van betalingen worden ook de transactiegegevens en factuurgegevens verwerkt.

5)

De onder 4) genoemde gegevens worden voorts geregistreerd ten behoeve van de
communicatie met de rechthebbende(n), zoals het aankondigen van de tarieven, het vermelden
dat de termijn van het grafrecht zal gaan verlopen, de vraag of verlenging van een grafrecht
wordt gewenst, het verzenden van betalingsverzoeken en het verzenden van berichten die van
belang zijn of kunnen zijn voor rechthebbende(n), alsmede alles wat daarmee verband kan
houden.

6)

De rechthebbende(n) kan aan de verwerkingsfunctionaris van De Hoevens op het onder 1)
vermelde adres schriftelijk per post inzage vragen in de van hem of haar geregistreerde
gegevens. Op verzoek wordt een afschrift van die gegevens aan de rechthebbende(n) per post
verzonden.
De rechthebbende(n) heeft daarnaast het recht onder bepaalde voorwaarden tegen de
verwerking bezwaar te maken, de gegevens te laten verwijderen, de gegevens te laten beperken,
en heeft het recht op ‘gegevens-overdraagbaarheid’. Verder heeft de rechthebbende(n het recht
een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7)

Wijziging van de geregistreerde gegevens is slechts mogelijk als de gegevens aantoonbaar
onjuist zijn of moeten worden geactualiseerd en met inachtneming van het onder 8) bepaalde.

8)

Wijziging van de persoon van de rechthebbende(n) is slechts mogelijk overeenkomstig artikel
14 van het reglement ‘Natuurbegraafplaats de Hoevens’, welk reglement ten kantore van De
Hoevens kan worden ingezien.

Privacyverklaring 25 mei 2018
Pagina 1 van 2

9)

De gegevens van de rechthebbende(n) en eventuele rechtsopvolgers worden bewaard zolang
het desbetreffende grafrecht voortduurt. Na beëindiging van het grafrecht blijven de gegevens
van de rechthebbende(n) bewaard zolang dat administratief noodzakelijk is en tevens voor zover
dat voor de vastlegging van de historie van de natuurbegraafplaats en de desbetreffende graven
door De Hoevens noodzakelijk wordt geacht, doch tenminste gedurende de overeengekomen
grafrechttermijn.

10) De geregistreerde gegevens worden deels bewaard in papieren registers en deels in digitale
databanken. Deze registers en databanken zijn slechts in te zien door de medewerkers van De
Hoevens. Al deze personen zijn tot geheimhouding omtrent die gegevens verplicht. Voorts is
inzage mogelijk door de rechthebbende(n) overeenkomstig het hiervoor onder 6) bepaalde.
11) De digitale gegevens worden beschermd door een adequaat beveiligingsprogramma. In het geval
sprake is van een datalek (hacken) zal daarvan melding gemaakt worden door de privacy
medewerker (zie onder 14) van De Hoevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens, en indien nodig
aan de rechthebbende(n), zulks overeenkomstig de AVG en eventuele andere wettelijke regels.
12) De geregistreerde gegevens worden door De Hoevens alleen gebruikt voor de hiervoor onder 5)
genoemde doeleinden. Voorts zal De Hoevens voldoen aan de wettelijke verplichting tot het
doorgeven van gegevens van een rechthebbende(n) aan overheidsinstanties, zoals in het geval
door een rechthebbende(n) vergunning wordt gevraagd aan de gemeente tot het opgraven van
een stoffelijk overschot en/of herbegraven.
13) Voor zover derden in opdracht van De Hoevens gegevens van rechthebbende(n) verwerken zal
met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten worden.
14) De Hoevens houdt een verwerkingsoverzicht bij. Tot het aanstellen van een Functionaris voor de
gegevensbescherming is De Hoevens niet verplicht. Voor privacy gelieerde vragen kunt u terecht
bij de privacy medewerker mevrouw A. Mutsaerts (a.mutsaerts@dehoevens.nl),
telefoonnummer: 013-8200383.
15) Deze privacyverklaring ligt ter inzage op het kantoor van De Hoevens en wordt gepubliceerd op
de website van De Hoevens www.natuurbegraafdehoevens.nl.
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