Privacyverklaring (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG1) van
toepassing. Ook de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Petrus’ banden verwerkt
conform deze AVG persoonsgegevens. Het bestuur heeft hiervoor deze Privacyverklaring
vastgesteld.
Inleiding
De kerkelijke instelling R.K. Begraafplaats Sint Petrus’ banden heeft ten doel het beheer
en de exploitatie van de Rooms-Katholieke Begraafplaats ( hierna te noemen
Begraafplaats ) gelegen aan de Dr1ieklinken te Driebergen-Rijsenburg, alsmede al
hetgeen daarmee in verband staat, zoals het verlenen van grafrechten.
Voor de realisatie van dit doel verwerkt de Begraafplaats persoonsgegevens. De
Begraafplaats is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in
overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
De Begraafplaats is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit
houdt in dat de Begraafplaats beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk
doel dat gebeurt en op welke manier.
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1 VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens
De Begraafplaats verwerkt persoonsgegevens: dit zijn alle gegevens die informatie
kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zij
verwerkt persoonsgegevens van :
●

●
●

●
●
●

de uitvaartverzorger en de steenhouwer indien het een eenmanszaak betreft. Deze
zijn achternaam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en
telefoonnummer. Van de contactpersonen en medewerkers van uitvaartverzorgers
en steenhouwers verwerkt zij hun achternaam, voorletters, e-mailadres en
telefoonnummer.
de aanvrager/opdrachtgever voor een begrafenis. Deze zijn achternaam, voorletters
geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum en relatie tot overledene, handtekening.
de rechthebbende van een (urnen)graf. Deze zijn achternaam, voorletters, geslacht,
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en
relatie tot de overledene, handtekening. Deze persoonsgegevens gelden tevens
wanneer sprake is van een nieuwe rechthebbende.
de persoon aan wie de factuur gestuurd wordt indien dit een ander is dan de
aanvrager/opdrachtgever: Deze zijn: naam, voorletters, geslacht, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
de familie van de overledene zijnde de namen vermeld op de rouwkaart van de
overledene.
De leverancier en de dienstverlener indien het een eenmanszaak betreft. Deze zijn
achternaam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en
telefoonnummer. Van de contactpersonen en medewerkers van leveranciers en
dienstverleners verwerkt zij hun achternaam, voorletters, e-mailadres en
telefoonnummer.

Daarnaast verwerkt de Begraafplaats financiële gegevens in verband met de betaling van
facturen ( IBAN en naam, adres en woonplaatsgegevens).
N.B. gegevens van een overledene vallen niet onder de werking van de AVG (zoals het
Grafregister).
Grondslag van de verwerking
De Begraafplaats moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de
grondslagen van de AVG. Op grond van de AVG is het onder meer toegestaan deze
gegevens te verwerken indien de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook
wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
de betrokkene partij is, is verwerking toegestaan.
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Beide grondslagen zijn hier van toepassing omdat:
‑
toestemming wordt verleend door de rechthebbende, aanvrager/opdrachtgever en
uitvaartverzorger door indiening van een aanvraag voor begrafenis of asbezorging.
Ook de steenhouwer verleent toestemming door zijn aanvraag voor vergunning voor
plaatsing van het grafteken en de leverancier en dienstverlener door hun offertes. De
familie verstrekt uit eigen wil een rouwkaart van de overledene.
De Begraafplaats heeft deze gegevens nodig voor het onderhouden van de
contacten met de betrokkenen. Hiertoe behoort ook de uitnodiging voor de
Allerzielenviering op 2 november van ieder jaar aan de rechthebbenden van de
graven en aan de familie.
‑
een schriftelijke overeenkomst met het bestuur van de Begraafplaats wordt gesloten
met de rechthebbende (grafrecht). Aan de steenhouwer wordt een schriftelijke
vergunning verstrekt en aan leveranciers en dienstverleners worden schriftelijke
opdrachten gegeven die zij accepteren.
De Begraafplaats verwerkt niet meer gegevens dan voor deze doelen noodzakelijk zijn.
Herkomst van de persoonsgegevens
De Begraafplaats verkrijgt de persoonsgegevens van de betrokkenen zelf.
In het geval dat persoonsgegevens eventueel door de koster van de Sint Petrus’
bandenkerk aan de Begraafplaats worden verstrekt, beperkt zich dit normaliter tot de
naam van de overledene en de naam en het telefoonnummer van de uitvaartverzorger.
Deze gegevens geeft de uitvaartverzorger later ook schriftelijk door aan de Begraafplaats.
Doorgifte aan derden
De Begraafplaats geeft geen persoonsgegevens door aan derden.
Beveiliging Persoonsgegevens
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Begraafplaats passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen.
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in een gecombineerd archiefsysteem
namelijk:
‑
in een digitaal archiefsysteem met webbased software, beveiligd via een
aanmeldcode, wachtwoord en gecodeerde verbinding (https). Updates en backups
worden automatisch verwerkt.
‑
digitaal op de p.c. van de penningmeester, beveiligd met een virusscanner, toegang
via een wachtwoord en met regelmatige backups.
‑
in analoge dossiers met originelen/kopieën van relevante stukken. De dossiers zijn
opgeslagen in ordners en zijn onder beheer van de penningmeester.
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Toegang tot persoonsgegevens
Bij de Begraafplaats heeft de penningmeester en de financieel ondersteuner toegang tot
de hiervoor genoemde persoonsgegevens. De beheerder heeft toegang tot die
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een begrafenis/bijzetting te laten plaatsvinden.
Dit zijn de gegevens van de aanvrager/opdrachtgever voor een begrafenis.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het doel waarvoor
ze zijn verzameld.
Zo bewaart de Begraafplaats:
‑
persoonsgegevens van rechthebbenden met betrekking tot de grafakte: 2 jaar na
einde van het grafrecht, ruiming van het graf en wanneer het graf opnieuw wordt
uitgegeven. Deze termijn geldt ook voor de correspondentie met rechthebbenden.
‑
de persoonsgegevens van de aanvragers/opdrachtgevers voor een begrafenis: gelijk
de termijn voor de persoonsgegevens van de rechthebbenden omdat de aanvraag
wordt bewaard in het dossier van de rechthebbende.
‑
persoonsgegevens van uitvaartverzorgers: 2 jaar nadat het laatste contact met hen
heeft plaatsgevonden
‑
persoonsgegevens van steenhouwers: zolang de grafsteen, die de steenhouwer
geleverd heeft, op de Begraafplaats aanwezig is en een grafrecht bestaat.
‑
Financiële gegevens: 5 jaar
Datalek
Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen
toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Mocht een datalek zich voordoen, dan
zal het Bestuur van de Begraafplaats passende maatregelen daartoe treffen. Zo zal zij een
datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien dit leidt tot een risico voor de
rechten en vrijheden van betrokkenen.
Privacyrechten
Iedere betrokkene heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om
correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen. Een verzoek hiertoe kan de
betrokkenen sturen aan het Bestuur van de Begraafplaats.
Klachtrecht
Als een betrokkene een klacht heeft op de wijze waarop de Begraafplaats met zijn
persoonsgegevens omgaat, kan hij een klacht indienen bij het Bestuur van de
Begraafplaats.
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Indien het Bestuur de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kan de betrokkene ook
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kan gericht worden aan:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
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