
Artikel 1: Wet- en regelgeving 

1.1 Van toepassing zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder Verordening 

2016/679) en de overige relevante wet- en regelgeving met betrekking tot privacybescherming, als het 

gaat om verwerking van persoonsgegevens door Begraafplaats Oud-Kralingen. 

 

1.2 De Begraafplaats Oud-Kralingen (het Bestuur) neemt de zorgplicht, vastgelegd in artikel 1.1 in 

acht richting aanvragers, rechthebbenden, leveranciers en overige derden. 

 

 

 

 

Artikel 2 : Begrippen 

Persoonsgegevens  

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”);  

Verwerken 

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, het opslaan, het 

gebruiken en het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie. 

Verwerkingsverantwoordelijke                                             

Begraafplaats Oud Kralingen (het Bestuur)  is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens, opgenomen in deze privacyverklaring. Daarnaast hebben begrafenis ondernemers 

en andere derden hun eigen verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Inbreuk in verband met persoonsgegevens                                           

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het 

verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.  

 

Artikel 3 : Verwerken van de persoonsgegevens 

3.1 Begraafplaats Oud-Kralingen (het Bestuur) verwerkt geen persoonsgegevens over de gezondheid 

van aanvragers.  

 

 

3.2 Met het oog op het aanmaken van grafrechten en de facturen worden slechts gewone 

persoonsgegevens verwerkt. Hiertoe behoren de voor- en achternamen, geslacht, geboortedatum, 

geboorteplaats, NAW-gegevens, het telefoonnummer, en het e-mailadres. 
 

 

 

 

Artikel 4 : Rechtmatig handelen 

 

4.1 Begraafplaats Oud-Kralingen (het Bestuur) vraagt vooraf en expliciet aan aanvragers, 

rechthebbenden, leveranciers en overige derden om toestemming voor het verwerken van 

persoonsgegevens. 

 

 

 

 



Artikel 5 : Bewaartermijnen 

5.1 Na het uitschrijven van de overledenen worden voor- en achternamen bewaard. 

 

5.2 De persoonsgegevens, opgenomen in de begraafboeken van de Begraafplaats, worden bewaard. De 

persoonsgegevens zijn de voor- en achternamen plus de locatie op de begraafplaats. 

 

 

Artikel 6 : Waarborgen van informatiebeveiliging 

6.1 Om een passend beveiligingsniveau te waarborgen zijn de volgende beveiligingsmaatregelen 

getroffen :   

 

1. Medewerkers hebben op basis van functie toegangsrechten gekregen. Gebruiksnaam en 

wachtwoord zijn verplicht. Derden krijgen geen toegang tot het netwerk van pc’s. 

 

2. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht op basis van hun arbeidscontract. 

 

3. Medewerkers kunnen persoonsgegevens slechts verwerken in een beveiligde werkomgeving. 

 

4. De vernieuwde server, waarop de gegevens worden opgeslagen, is beveiligd. 

 

5. Er worden back ups gemaakt. 

 

6.2 De maatregelen in artikel 6.1 zijn ontleend aan de NEN ISO 27001 en 27002.   

 

 

6.3  Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de 

Begraafplaats Oud Kralingen (het Bestuur) deze zonder onredelijke vertraging, nadat hij er kennis van 

heeft genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in 

verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 

personen.  

 

 

 

 

Artikel 7 : Rechten van betrokkenen 

7.1 Betrokkene kan een inzageverzoek indienen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens. 

 

 

7.2  Betrokkene kan een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens aan te vullen, te 

verwijderen, af te schermen, te verbeteren e/of te laten overdragen. 

 

 

7.3 Begraafplaats Oud Kralingen (het Bestuur) communiceert met behulp van de website - helder en 

toegankelijk - over het aanbod van diensten, de tarieven en de voorschriften. Tijdens de kantooruren 

zijn de medewerkers bereikbaar.  

 


