
 
Privacyverklaring Geliefd & Geleefd Uitvaarten 
 
Wij vinden uw privacy van groot belang en willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om dit te 
kunnen doen hebben we persoonlijke gegevens van u nodig om de dienstverlening zo optimaal en 
veilig mogelijk te laten verlopen. Wij volgen de wet- en regelgeving die eisen stelt aan 
privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring maken we zichtbaar hoe wij informatie 
gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen. 
 
Geliefd & Geleefd Uitvaarten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Geliefd & Geleefd Uitvaarten 
KVK 83875093 
033-4333331 
www.geliefdengeleefd.nl 
info@geliefdengeleefd.nl 
 
Geliefd & Geleefd Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken 
onderstaande persoonsgegevens van de opdrachtgever en nabestaanden die vrijwillig aan ons zijn 
verstrekt: 
 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Emailadres 
• Telefoonnummer 
• Overige door u verstrekte persoonsgegevens 

 
Doel verwerking persoonsgegevens 
Geliefd & Geleefd Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden: 

• Het uitvoeren van de dienstverlening 
• Het verstrekken van een aanbod 
• Het afhandelen van uw betaling 
• Eventueel verzenden van een nieuwsbrief 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze 

dienstverlening 
• U te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening 

 
Geliefd & Geleefd Uitvaarten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te 
verbeteren en diensten af te stemmen op uw voorkeur. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij 
hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
 
Doeleinden 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Wij verzamelen of 
gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals beschreven in 
deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen. 



 
Geheimhouding 
Iedereen die bij en voor Geliefd & Geleefd Uitvaarten werkt heeft een geheimhoudingsplicht als het 
gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u. 
 
Gebruik van de diensten 
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. 
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke 
bewaarplicht, door ons bewaard. 
 
Contactformulier 
De website van Geliefd & Geleefd Uitvaarten bevat een contactformulier welke u kunt gebruiken om 
met ons in contact te komen en/of voor vragen over onze diensten. Hierbij wordt gevraagd om 
gegevens in te vullen (naam, telefoonnummer en emailadres). De gegevens die middels het 
contactformulier aan ons worden verstrekt bewaren wij conform wettelijke bewaarplicht gedurende 
7 jaar. 
 
Derden 
Wij delen uw gegevens in principe niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
de dienstverlening, een verzoek of in het algemeen voor een goede uitvoering van het doel waarvoor 
de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. Deze verplichting geldt ook voor bewerkers die worden ingeschakeld door 
ons bij het uitvoeren van onze dienstverlening.  
 
Website bezoek 
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde 
logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en 
dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze 
gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses 
gedurende maximaal 12 maanden bewaard.  
 
Beveiliging 
Wij dragen er zorg voor dat passende, technische en organisatorische maatregelen worden genomen 
om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-10-2021   
Geliefd & Geleefd Uitvaarten behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring 
te allen tijde te wijzigen. 


