PRIVACYVERKLARING
van de
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. BARBARA Oosterblokker.
Hierna te noemen: de vereniging

De vereniging gaat altijd zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen,
en bewaart de gegevens veilig in een afgeschermde omgeving. De computer(s) waarin de
digitaal bewaarde gegevens opgeslagen worden, zijn beveiligd met een wachtwoord. Digitale
verzending geschiedt versleuteld.
De vereniging verkrijgt haar gegevens van de betrokkenen bij het aangaan van een
lidmaatschap. De vereniging gebruikt de persoonsgegevens alleen voor:
- een goede organisatie;
- het onderhouden van contacten met de leden;
- het uitvoeren van de opdracht van de vereniging zoals die blijkt uit de
doelstelling in haar statuten.
Deze doelstelling, voor zover hier van belang, luidt:
“Het doel en de grondslag der vereniging zijn: op basis van vrijwilligheid, onderlinge
solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te
verlenen op het gebied van de uitvaart, en een overledene op de meest waardige wijze,
overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te
voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van
winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.”
De feitelijke uitvaartverzorging geschiedt door de twee aan de vereniging verbonden
uitvaartverzorgsters Monique Bankras en Lian Kroon; zij zijn dientengevolge mede gehouden
aan deze privacyverklaring.
De vereniging bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren
van de opdracht, zoals hiervoor omschreven. De vereniging houdt zich aan de wettelijke
bewaartermijn.
De vereniging verstrekt de persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor het
uitvoeren van de opdracht, zoals hiervoor omschreven, of, om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Foto’s waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld worden alleen geplaatst met toestemming
van de betrokkene.
Gegevens en foto’s van betrokkenen worden alleen op de website van de vereniging geplaatst
als zij hiervoor toestemming hebben gegeven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

Deze verklaring is opgesteld te Oosterblokker op 15 oktober 2018

