Privacy statement UitvaartMedia
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 17 oktober 2018
UitvaartMedia is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie voor de uitvaartbranche in
Nederland en België. Via onze websites bieden wij verschillende producten en diensten aan
abonnees en niet-abonnees. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig om met
persoonsgegevens, daarbij houden we ons aan de privacywetgeving; Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Doeleinden
We verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van
welke producten, diensten of functionaliteiten u gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om u de mogelijkheid te bieden producten of diensten te bestellen via onze website en
gebruik te maken van alle functionaliteiten op de websites.
Om uw bestelling/abonnement te verwerken en aan u te factureren / u te informeren over
het verloop van uw bestelling.
Om uw inschrijving voor de nieuwsalert te verwerken.
Om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen via e-mail, per post of
telefonisch.
Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven en/of post.
Om de (klant)tevredenheid te onderzoeken.
Om u te informeren over onze producten en diensten en diensten aangeboden door derden.
Om uw sollicitatie te verwerken.
Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor
de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens
aan een derde verstrekken zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Mochten wij persoonsgegevens met derden willen delen
zonder dat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, dan doen wij dit alleen na uw uitdrukkelijke
toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken
tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wij gebruiken cookies. Zie voor meer informatie hierover onze cookie policy.
UitvaartMedia is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar
aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via UitvaartMedia,
Postbus 80532, 2508 GM Den Haag, telefoon (070) 351 88 18 of e-mail info@uitvaartmedia.com
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Op welke grondslag verwerken we uw gegevens?
UitvaartMedia verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
We verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren
van de overeenkomst of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel
omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Gerechtvaardigde belangen
staan in deze privacyverklaring omschreven.
Afhankelijk van het product of de dienst die u bij ons afneemt verwerken wij de volgende
persoonsgegevens: naam, geslacht, bedrijfsnaam, adresgegevens (privé en/of bedrijf),
telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer,
geboortedatum, bedrijfsactiviteit, btw-nummer. Voor sollicitanten is dat CV en motivatiebrief.
Voor bijvoorbeeld het doen van (klant)tevredenheidsonderzoeken hebben wij een gerechtvaardigd
belang. Wij gebruiken dan uw e-mailadres om u een vragenlijst toe te kunnen sturen. U hoeft deze
vragenlijst niet in te vullen. Ons belang om uw gegevens voor dit doeleinde te verwerken, weegt naar
ons idee zwaarder dan uw belang om dit niet te doen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die wij op grond van ons
gerechtvaardigd belang verrichten. Hoe u dat doet, leest u verderop in deze privacyverklaring.
Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. De
meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Om uw privacy te waarborgen
werken wij uitsluitend met partijen die voldoende bescherming bieden.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met UitvaartMedia.com via
info@uitvaartmedia.com
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren
zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of zolang als de wet dit ons verplicht,
afhankelijk welke termijn langer is. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor
marketingdoeleinden te mogen gebruiken bewaren wij uw gegevens om u te informeren over onze
producten en diensten.
Links naar andere websites
Op onze websites staat een aantal links naar websites van partners of ter verdere informatie. Als u
daarop klikt, komt u op een andere website en is het privacy beleid van die partner van toepassing.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.
Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat uw van de
wijzigingen op de hoogte bent.
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Inzage en wijzigen of wissen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Sommige gegevens kunt u van ons ontvangen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische
gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die we gebruikt hebben voor een
overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor u toestemming heeft gegeven.
In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt om uw gegevens
te wissen, terwijl we die nodig hebben voor bijvoorbeeld de fiscus. Als dit het geval is, hoort u dat zo
snel mogelijk van ons.
Als u een abonnement heeft op Vakblad Uitvaart kunt u terecht op onze Servicepagina,
www.vakbladuitvaart.com/service of contact opnemen met Abonnementenland via 0251-760150.
Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsalert, dan kunt u contact opnemen met UitvaartMedia, via
het contactformulier op de website, via 070 351 88 18 of via UitvaartMedia, Postbus 80532, 2508 GM
Den Haag. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw zich kunt uitschrijven. Ook met al uw
overige vragen over uw persoonsgegevens kunt u terecht bij UitvaartMedia.
https://uitvaartmedia.com/1-homepage-gs/contact/
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te
identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de
kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor
gebruiken
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 oktober 2018.
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