Privacy Policy
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen
ervoor dat persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
Kort samengevat zullen wij persoonsgegevens…
… alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
… niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
… zorgvuldig beveiligen
Personeel geheimhouding …..
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van SF Postmortale zorgverlening,
we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze
website worden genoemd.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken 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:
- Voor- en achternaam
- Geboorte datum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Uitvaart registratie nummer
- Ondernemers gegevens

SF Postmortale zorgverlening verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u te leveren
- Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SF Postmortale zorgverlening bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. E-mails die u ons stuurt
worden opgenomen in ons e-mailarchief.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de gegevens en dossier 7 jaar na uitvoering
Delen van persoonsgegevens met derden
SF Postmortale zorgverlening verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Aan uitvaart kisten toeleveranciers verstrekken wij alleen ondernemers gegevens en uitvaart
registratie nummer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers.
SF Postmortale zorgverlening gebruikt functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
Wij versturen via onze site gegevens via een beveiligde internetverbinding.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de 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 de persoonsgegevens. Stuur dan een
email naar info@postmortalezorgverlening.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SF Postmortale zorgverlening neemt de bescherming van de 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 en of een data lek,
neem dan contact op met ons via 0545-224321 en/of info@postmortalezorgverlening.nl.

Contactgegevens:
SF Postmortale zorgverlening
Parallelweg 25
7151ZZ Eibergen
0545-224321

