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Privacyregeling
Inleiding
Samen Stil Staan is zich als bedrijf bewust van de behoefte van
haar klanten om hun privacy gegevens te beschermen. Daarom
houdt Samen Stil Staan zich bij het registreren van persoonlijke
gegevens aan de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Hieronder wordt uiteengezet hoe uw gegevens worden geregistreerd, hoe zij worden bewaard, wie toegang heeft tot deze
gegevens en aan wie deze worden verstrekt.
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
Bij de hiernavolgende definities is zoveel als mogelijk aansluiting
gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In
alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dient de betekenis
te worden afgeleid uit de WBP.
1.	Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
2.	Viering van afscheid en bijzondere momenten in het leven
Gegevens die verzameld worden met betrekking tot het uitvoeren van de viering van het afscheid of de herdenking van het
bijzondere moment.
3.	Verantwoordelijke van de persoonsregistratie
Het bedrijf Samen Stil Staan, gevestigd te Bergharen,
4. Betrokkene
Degene over wie persoonsgegevens in de personenregistratie
zijn opgenomen. De nabestaanden gelden als de wettelijk vertegenwoordigers.
5.	Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig
persoon die namens de verantwoordelijke gerechtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
6.	Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
7.	Toestemming
Elke door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene
schriftelijk vastgelegde aanvaarding dat de persoonsgegevens
van betrokkene mogen worden vastgelegd en verstrekt mogen
worden aan derden.
Artikel 2: Werkingssfeer
1. Dit reglement is van toepassing op het vastleggen van privacygegevens op schrift of gedeeltelijk of geheel in geautomatiseerde bestanden ten dienste van de opdracht tot het uitvoeren
van een viering bij afscheid (de uitvaart) of de ceremonie bij
het herdenken van bijzondere momenten in het leven, of bij de
asverstrooiing.
Artikel 3: Toestemming
1. Aan de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene wordt
schriftelijk toestemming gevraagd om gegevens op te vragen bij
derden.
2. Aan de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene wordt
schriftelijk toestemming gevraagd om gegevens te verstrekken
aan derden.
3. De schriftelijke toestemming wordt bij het aangaan van de opdracht vastgelegd in het opdrachtformulier.
Artikel 4: Verantwoordelijkheid
1. Samen Stil Staan is verantwoordelijk voor de naleving van de
bepalingen van dit reglement en voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.
2. Samen Stil Staan draagt er zorg voor dat persoonsgegevens afdoende worden beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Artikel 5: Inhoud persoonsgegevens
De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:
a. personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk
a. vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene
b. identificatienummer / burger service nummer (BSN);
c. adres en telefoonnummer;
d. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke
staat;
e. inhoudelijke gegevens;
f. financiële en administratieve gegevens.
Voorts kunnen in de registratie van de persoonsgegevens de
navolgende gegevens worden opgenomen:
g. gegevens betreffende een uitvaartorganisatie;
h. gegevens betreffende anderen die betrokken zijn bij de
uitvaart of de viering

Artikel 6: Doeleinden registratie, verwerking
1. Het registreren van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in
zoverre zulks noodzakelijk is om te komen tot een persoonlijke
invulling van de viering van het afscheid of het herdenken van
een bijzonder moment.
2. Persoonsgegevens van betrokkenen worden slechts verwerkt
indien:
- de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene hiertoe ondubbelzinnig zijn/haar toestemming heeft verleend;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst aangaande de betrokkene;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een contractuele
verplichting na te komen;
3. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met deze regeling op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en deze
worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is
met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Artikel 7: Verstrekking van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen
die betrokken zijn bij de viering van het afscheid of de herdenking van het bijzondere moment. Steeds na toestemming van
de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene.
Artikel 8: Toegang tot de registratie van
persoonsgegevens
1. Uitsluitend personen binnen het bedrijf Samen Stil Staan hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens.
2. Iedere gebruiker heeft zich verplicht tot mondelinge- en schriftelijke geheimhouding van de persoonsgegevens.
Artikel 9: Bewaring persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens van een betrokkene worden gedurende
een termijn van zeven jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn verkregen.
2. Binnen één jaar na het verstrijken van de geldende bewaartermijn als in dit artikel bepaald worden de gegevens op een verantwoorde manier uit de registratie verwijderd c.q. vernietigd.
Artikel 10: Slotbepalingen
1. Iedere betrokkene kan dit privacyreglement inzien via de download optie op de website www.samenstilstaan.nl.
2. Dit privacyreglement is vastgesteld door Samen Stil Staan.
3. Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van
10 januari 2013.

