
Privacyverklaring Monica Zeegers Uitvaartverzorging 

Monica Zeegers Uitvaartverzorging B.V., geves9gd te Overasselt, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring 

Monica Zeegers Uitvaartverzorging B.V 
Hoogstraat 15, 6611 BV  Overasselt 
Tel. 024-6450259 
info@monicazeegers.nl 
K.K. 10038005 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Monica Zeegers Uitvaartverzorging verwerkt onderstaande persoonsgegevens van overledenen: 

Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Burgerservicenummer  
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Overlijdensdatum 
Overlijdensplaats 
Tijds9p van overlijden 

Monica Zeegers Uitvaartverzorging verwerkt onderstaande persoonsgegevens van haar 
opdrachtgevers: 

Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
Emailadres 
Bankrekeningnummer (indien sprake is van een verzekering i.v.m. uitbetaling) 

Wat doen we met deze gegevens en waarom; 

De persoonsgegevens van een overledene wordt doorgegeven aan de gemeente van overlijden voor 
het verkrijgen van de akte van overlijden en het verlof tot begraving of crema9e. Ze worden 
doorgegeven voor zover relevant voor aanvraag crema9e of begrafenis. En verder worden ze 
verstrekt aan uitvaartverzekeringen indien ons door opdrachtgever wordt gevraagd een verzoek tot 
uitbetaling in te dienen bij betreffende verzekeringsmaatschappij. 

De persoonsgegevens van de opdrachtgever wordt doorgegeven aan: 
de gemeente waar het overlijden hee] plaatsgevonden omdat de overheid een contactpersoon 
vraagt 
De administra9e van het crematorium omdat er een rechthebbende van de as moet worden 
opgegeven 
De begraafplaatsbeheerder omdat er een rechthebbende van het graf bekend moet zijn 
De verzekeraar (indien verzekerd) zodat bekend is op welke rekening het verzekerde bedrag gestort 
kan worden of ter controle als er een akte van cessie getekend wordt. 
Personen of instan9es die direct betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de uitvaart. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 



We bewaren de persoonsgegevens niet lang dan noodzakelijk. Op basis van we_elijke 
verplich9ng van de Belas9ngdienst worden de gegevens 7 jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Behalve met de instellingen benoemd onder het kopje: “Wat doen we met de gegevens en 
waarom?”, worden deze niet met andere par9jen gedeeld. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, onbevoegd toegang, verlies en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij maken gebruik van speciale uitvaart so]ware die 
wij uitsluitend offline gebruiken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hee] het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zolang dit 
niet in strijd is met de Belas9ngwet. U kunt uw verzoek indienen per mail naar 
info@monicazeegers.nl.  Wij moeten wel kunnen vaststellen dat dit verzoek inderdaad van u 
adoms9g is. Daarom vragen wij een kopie van uw iden9teitsbewijs waarop duidelijk uw 
Burgerservicenummer en paspoortnummer zichtbaar is. Wij reageren dan zo snel mogelijk en 
uiterlijk  binnen 4 weken.  
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