
 

 

 

 

Privacy verklaring Christelijke begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Onder Draagt Elkanders Lasten wordt in deze privacyverklaring verstaan: Chr. Begrafenisvereniging 
Draagt Elkanders Lasten UA, Draagt Elkanders Lasten BV en stichting derdengelden Draagt Elkanders 
Lasten. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden van Draagt Elkanders Lasten. Draagt Elkanders 
Lasten  kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u lid bent van en doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Draagt Elkanders Lasten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier of een wensenboekje aan Draagt Elkanders Lasten verstrekt. 

 Draagt Elkanders Lasten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

 - Uw NAW gegevens 

- Uw geslacht 

- Uw geboortedatum en plaats van geboorte 

- Uw gegevens 'Uitvaartwensen/Wilsbeschikking' 

- Gegevens betreffende het sterven en de uitvaart 

- Gegevens van uw lidmaatschap 

- Uw bankgegevens 

- Uw geloof- en levensovertuiging 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

 



 

 

 

Waarom Draagt Elkanders Lasten gegevens nodig heeft: 

Draagt Elkanders Lasten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Draagt 
Elkanders Lasten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst van opdracht en om uw lidmaatschap van onze vereniging te onderhouden 
en contributie te innen. Bij het aanvragen van een lidmaatschap van Draagt Elkanders Lasten via de 
website of aanvraagformulier is er sprake van fysieke verwerking en besluitvorming. Acceptatie of 
afwijzing van uw aanvraag gebeurt door het dagelijks bestuur van Draagt Elkanders Lasten. Het 
dagelijks bestuur beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de door u ingevulde antwoorden op de 
twee gezondheidsvragen. 

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

Draagt Elkanders Lasten bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met het softwareprogramma 
Trobit Ledenadministratie en Trobit uitvaartsuite en deze worden dmv back up opgeslagen in de 
cloud op een server binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit 
voor u en voor ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog 
langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabiliteit) of 
vernietigen. 

Delen van uw gegevens met derden 

Draagt Elkanders Lasten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u. 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 nodig meer zijn. Tot slot is Draagt Elkanders Lasten in sommige 
gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of 
de belastingdienst. 

Gebruik social media kanalen 

Wanneer u met Draagt Elkanders Lasten communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, 
Facebook en Twitter, kan het zijn dat Draagt Elkanders Lasten persoonlijke informatie over u 
ontvangt. Draagt Elkanders Lasten gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw 
verzoeken. Naast de privacyverklaring van Draagt Elkanders Lasten, geldt ook de privacyverklaring 
van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de 
volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@del-urk.nl. Chr. Begrafenisvereniging 
Draagt Elkanders Lasten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 



 Beveiliging 

Draagt Elkanders Lasten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De server en de website van Draagt Elkanders Lasten maakt 
gebruik van een  betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 
Draagt Elkanders Lasten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Draagt Elkanders 
Lasten op via  info@del-urk.nl 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op 
onze website, www.del-urk.nl worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze 
privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Draagt Elkanders Lasten is als volgt te bereiken: 

Postadres: Postbus 165, 8321 AD  Urk 

Vestigingsadres: de Noord 6, 8321 BA  Urk 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39062517 

Telefoon: 0527 683435  

E-mailadres:  info@del-urk.nl 

 

Leen van Loosen is de Functionaris Gegevensbescherming bij Draagt Elkanders Lasten. Hij is te 
bereiken via info@del-urk.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. 
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