PRIVACY POLICY KLINK UITVAART
Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers en andere relaties
Versie: maart 2022
Klink Uitvaart, gevestigd te Barendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 69624291, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacy policy.
Onder het begrip Website wordt in deze privacy policy verstaan: de website van Klink Uitvaart,
te weten: www.klinkuitvaart.nl.
Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van
klanten, websitebezoekers en andere relaties te verwerken. Middels deze privacy policy
informeert Klink Uitvaart u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw
persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij onder meer aan waarom wij persoonsgegevens van
u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens). Wanneer u vragen
heeft of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens onderaan dit document.
Klink Uitvaart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en deze worden
met zorgvuldigheid behandeld. Hierin volgen wij de toepasselijke wettelijke regels voor de
bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming
(hierna: “AVG”), alsmede ons privacybeleid zoals weergegeven in deze privacy policy.
Welke persoonsgegevens verwerkt Klink Uitvaart?
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals
uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. Wij verwerken met name
de volgende categorieën persoonsgegevens:
Klanten (incl.
familieleden/naasten/gerelateerde relaties)

• Contactgegevens van de klant of diens
wettelijk vertegenwoordiger, zoals
voorletters, achternaam, titel, adres, emailadres en telefoonnummer;
• Gegevens met betrekking tot het doen
van betalingen en innen van vorderingen,
zoals een bankrekeningnummer en
polisgegevens in geval van een
uitvaartverzekering;
• Gegevens over/van
familieleden/naasten/gerelateerde relaties
van de overledene en de klant;
• Geloofsovertuiging;
• Foto’s of video’s die tijdens de uitvaart
worden gemaakt en/of vertoond;

• Gegevens over mobiliteit (gebruik van een
rolstoel of scootmobiel).
* Gegevens van de overledene vallen niet
onder de privacywetgeving
Websitebezoekers (bijvoorbeeld als u het
contactformulier invult of als u zich
aanmeldt voor het ontvangen van onze
nieuwsbrief)

Andere relaties, zoals leveranciers, waar
Klink Uitvaart mee samenwerkt

• Contactgegevens, zoals naam, emailadres, telefoonnummer en geslacht;
• Persoonsgegevens die u in een bericht aan
ons achterlaat;
• IP-adres, gegevens via cookies (dit zijn
eenvoudige tekstbestanden die door uw
browser op uw computer, tablet of
smartphone worden opgeslagen, die
informatie bevatten over algemene
bezoekgegevens, zoals de meest
gevraagde pagina’s, browsertype, datum
en tijdstip van uw bezoek etc. Meer
informatie over cookies is te vinden onder
het kopje ‘Cookies’ in deze privacy policy).
• Contactgegevens van de contactpersoon
bij de leverancier, zoals naam, functie, emailadres en telefoonnummer.

Hoe verkrijgt Klink Uitvaart uw persoonsgegevens?
Klink Uitvaart kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens ontvangen. In de eerste
plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt bijvoorbeeld het contact- of
inschrijfformulier op onze Website, via de mail of via de telefoon, eventueel in het kader van
zakelijke communicatie of anderszins wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kan
Klink Uitvaart uw persoonsgegevens hebben verkregen van een klant en verkrijgt Klink Uitvaart
persoonsgegevens via cookies (zie het kopje ‘Cookies’ in deze privacy policy).
Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen overeenkomsten sluiten en/of uitvoeren
en niet op uw berichten reageren. Soms gebruiken wij uw persoonsgegevens (zoveel mogelijk in
geanonimiseerde vorm) voor marktonderzoek. Zonder cookies kunnen wij geen
bezoekersaantallen bijhouden en kunnen sommige delen van onze Website niet toegankelijk zijn.
Op welke grondslag en voor welke doeleinden verwerkt Klink Uitvaart uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten hoofdzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst met een klant, uitvoering van onze wettelijke plicht (bijv. onze fiscale
verplichtingen) of op basis van uw toestemming (bijv. voor uw account bij de Nabestaandendesk).
Toestemming kunt u altijd intrekken (doch dat heeft geen effect op reeds verrichte
verwerkingen/onderzoeken). Persoonsgegevens van zakelijke contactpersonen, waaronder
leveranciers verwerken wij in het kader van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Soms
hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om
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onze Website en diensten te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen blijven aanbieden
aan onze klanten en websitebezoekers .
Klink Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover dat voor deze doeleinden
noodzakelijk is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren van de overeenkomst met de klant, leverancier of andere relatie;
Voeren van een klantadministratie, relatie-, debiteuren- en crediteurenbeheer;
Het doorgeven van uw persoonsgegevens ten behoeve van de Nabestaandendesk;
U kunnen bereiken voor servicedoeleinden, zoals klanttevredenheidsonderzoeken;
Informeren over het laatste nieuws over Klink Uitvaart;
Informeren over relevante (nieuwe) producten en diensten;
Reageren op uw berichten via de online invulformulieren (beschikbaar op de Website) of
vragen die u per e-mail of telefonisch stelt;
Ontplooien van verkoopbevorderende activiteiten;
Meten van respons op onze marketingacties;
Opvolgen van berichten en contact met u opnemen;
Verbeteren van doeltreffendheid van de Website en bijbehorende services kunnen
verbeteren en testen;
Statistieken van de Website in kaart kunnen brengen en voorkeursinstellingen opslaan;
Technische problemen kunnen onderzoeken en oplossen;
Nieuwe producten en functies kunnen testen en ontwikkelen..

Toegang tot uw persoonsgegevens en verstrekking aan derde partijen
Een aantal medewerkers van Klink Uitvaart heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Dat zijn
alleen de medewerkers die toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om hun
werkzaamheden uit te voeren. Op deze wijze (in combinatie met de hierna te noemen
beveiligingsmaatregelen) streven wij ernaar te waarborgen dat deze persoonsgegevens alleen
toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Wij spreken
daarbij af dat de persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor de hierin genoemde
doeleinden en kijken daarbij hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.
Klink Uitvaart verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als wij derden (zoals
de leveranciers van de door ons gebruikte systemen, marktonderzoekbureaus en de leverancier
van de Nabestaandendesk) toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij ervan
overtuigd zijn dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat
verwant is aan het doel waarvoor zij de gegevens hebben verkregen, en alleen als dat in
overeenstemming gebeurt met deze privacy policy.
Daarnaast doen wij dit zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm of beperken we de
persoonsgegevens die wij aan die partijen doorgeven tot het hoogst noodzakelijke. Verder zorgen
wij ervoor dat de derden gehouden zijn aan geheimhouding en passende beveiligingsmaatregelen
treffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
Dit legt Klink Uitvaart vast in overeenkomsten die zij met alle partijen aan wie zij uw
persoonsgegevens verstrekt. Indien wij persoonsgegevens delen met partijen die de locatie
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beheren waar de uitvaart plaatsvindt, zullen wij aan hen schriftelijke voorwaarden voor het
gebruik van die gegevens verstrekken.
Klink Uitvaart is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de
Nabestaandendesk. Voor meer informatie over de verwerking door de Nabestaandendesk, kunt
u met hen contact opnemen.
In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens
verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel
mogelijk kunnen respecteren.
Als wij uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER),
bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen
onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt (o.a. spannen wij ons in om ons
ervan te verzekeren dat er een adequaat niveau van bescherming bestaat en zorgen wij voor de
nodige contractuele, technische en organisatorische waarborgen, bijvoorbeeld door middel van
een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn en eventuele aanvullende
maatregelen wanneer de regelgeving dat vereist). Indien wij niet verzekerd zijn van een adequaat
beschermingsniveau zullen wij u daarover informeren en uw toestemming vragen voor de
doorgifte van uw persoonsgegevens. Toch kan het zijn dat buitenlandse autoriteiten toegang
eisen tot uw gegevens of dat u zich dan niet gemakkelijk kan wenden tot een rechter. Deze
toestemming kan u elk moment weer intrekken. Uw voorkeur wordt dan aangepast. Dit heeft
geen gevolgen voor de reeds plaatsgevonden verwerkingen. Wij maken gebruik van servers
buiten de Europese Economische Ruimte, maar Klink Uitvaart spant zich in de gegevens zoveel
mogelijk te anonimiseren.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Klink Uitvaart neemt alle redelijke, passende organisatorische en technische
(beveiligings)maatregelen om onze (website-)bezoekers, klanten en andere relaties te
beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van
persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek)
dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk
informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben
genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
Mocht u onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heeft u een vermoeden dat de beveiliging
van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij u direct
contact met ons op te nemen. Wij hebben procedures ingeregeld om deze meldingen adequaat
en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Bewaartermijnen
Klink Uitvaart verwijdert de gegevens zo snel mogelijk na de uitvaart en uiterlijk 2 jaren na de
verzorging van de uitvaart, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer
moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze
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activiteiten/afwikkelen van de overeenkomst. Wij hanteren in beginsel de volgende
bewaartermijnen:
• Foto’s en video’s van de uitvaart zullen direct na verzending naar de nabestaanden
worden verwijderd.
• Gegevens met betrekking tot betaling zijn wij op grond van fiscale wetgeving gehouden
om 7 jaar te bewaren.
• Indien u een bericht achterlaat op onze Website via het contactformulier of bericht stuurt
via een e-mail, bewaren we het bericht en de eventueel daarin in opgenomen
persoonsgegevens totdat wij uw bericht hebben opgevolgd en afgehandeld. Hiervan kan
worden afgeweken, indien wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer
moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze
activiteiten (of bijvoorbeeld voor de afwikkeling van uw klacht). In ieder geval wordt het
niet langer dan een jaar na de afhandeling bewaard.
• Contactgegevens van relaties die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief bewaren
wij totdat zij zich weer afmelden voor de nieuwsbrief.
• Contactgegevens van de contactpersoon bij de leverancier verwijderen wij uiterlijk 2
jaren na het einde van de samenwerking of andersoortige relatie met de
leverancier/relatie, tenzij wij op grond van een wettelijke regelgeving uw gegevens langer
moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren/afwikkelen van onze
activiteiten of wanneer daar anderszins een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:
• U kunt verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor
welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt;
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u
van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Als uw persoonsgegevens wijzigen, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U
kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de
termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen;
• U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen;
• U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden
overgedragen;
• U kunt uw toestemming intrekken. De persoonsgegevens worden dan niet meer gebruikt
voor dit doeleinde. Let wel, u trekt uw toestemming niet terug voor eerder verwerkte
persoonsgegevens op basis van uw toestemming.
Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen
schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek te
motiveren en om u te identificeren. U ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van
uw verzoek een reactie. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend,
gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder
weegt dan uw privacybelang ofwel wanneer het voldoen aan uw verzoek niet wettelijk verplicht
is en wij de overeenkomst met u dan niet meer zouden kunnen uitvoeren. Als wij de
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persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van
de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij
kunnen voorts weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk
vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware
technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
Indien Klink Uitvaart voldaan heeft aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt,
mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.
Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek of bezwaar zijn omgegaan
of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door Klink Uitvaart, kunt u ook een
klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
via: link.
Gegevens van kinderen
Wij vragen niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (‘Kinderen’).
Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder
toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens
te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming
persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens.
Nieuwsbrieven
Wij gebruiken contactgegevens van onze klanten voor het versturen van servicemails en het
versturen van nieuwsbrieven. U kunt zich voor de nieuwsbrieven altijd afmelden zoals vermeld in
iedere nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@klinkuitvaart.nl.
Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze klanten voor het versturen van
commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven, alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft
gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken
die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail naar info@klinkuitvaart.nl.
Cookies
Op onze Website worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw
browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten. De
Website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op
te slaan. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van de Website voor u gemakkelijker te
maken. Als u voor de eerste keer onze Website bezoekt, zullen wij u vragen cookies toe te staan.
Als u hier geen prijs op stelt, kunt u deze cookies weigeren of via uw webbrowser het gebruik van
cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze Website blijven dan leesbaar.
Op onze Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde
pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek etc. Het doel hiervan is om de inrichting

6

van de Website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer
gerichte informatie aan te bieden. Wij hebben als standaardinstelling opgegeven dat wij uw IPadres niet opslaan. Wij kunnen uw IP-adres daarom ook niet zien, ook als u die optie wel aan hebt
staan in uw browser. Zodoende kunnen wijzelf u enkel en alleen door het bezoeken van onze
Website dan ook niet als persoon identificeren. Wij zullen de niet-identificeerbare gegevens niet
vergelijken met andere, ons beschikbare, gegevens om uw identiteit vast te stellen. Bepaalde
derden verwerken ook uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze Website, daarover vindt u
hieronder meer informatie. Voor hen kan het wel mogelijk zijn uw identiteit alsnog te achterhalen
op basis van uw surfgedrag op andere websites.
Klink Uitvaart maakt gebruik van drie soorten cookies:
1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website goed te laten functioneren. Deze cookies
worden gebruikt om de Website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de
bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.
2. Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze Website.
Klink Uitvaart gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid
van Google Analytics.
Wij gebruiken analytische cookies van Google om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de
Website komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen
hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw gegevens
door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze Website te meten
hebben wij de volgende maatregelen genomen:
i.
wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw gegevens;
ii.
wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt
deel van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
iii.
wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet
worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor
eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te
tonen;
iv.
wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de
mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere
sessies te combineren;
v.
wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de
analytische cookies van Google.
Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on –
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw webbrowser. Google
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Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun
gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
3. Tracking cookies
Google Adwords
Wij gebruiken voorts Google AdWords remarketing service. Deze service zorgt ervoor dat onze
advertenties te zien zijn op websites van derden, nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en
derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond
worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Deze cookies worden niet
geplaatst als u daarvoor geen toestemming geeft via onze cookiebanner. Ook kunt u zich
afmelden voor Google Adwords door de Google Ads Settings pagina te bezoeken:
http://www.google.com/settings/ads.
Andere tracking cookies
Ook voor andere diensten die wij gebruiken, verzamelen we gegevens omtrent het gedrag van
bezoekers van onze Website. Deze informatie gebruiken wij om onze Website en services te
optimaliseren. We maken gebruik van Facebook Business. Bij een bezoek aan onze Website
koppelen we een pixel aan uw profiel. Deze pixel kan gegevens verzamelen overeenkomstig het
privacy-, cookie- en gebruikersbeleid van Facebook. Deze gegevens worden door Facebook
verzameld en zijn voor ons niet inzichtelijk, maar wel bruikbaar voor bijvoorbeeld het aanbieden
van advertenties. Voor meer informatie kunt u via uw facebookprofiel instellingen de
beleidsverklaringen van Facebook raadplegen.
3. Social media cookies
Via deze cookies geeft Klink Uitvaart u de mogelijkheid om de informatie op de Website te delen
via social media buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer
informatie naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt
geregeld, Klink Uitvaart heeft hier geen invloed op.
Klink Uitvaart plaatst zelf geen tracking cookies op de website, maar als u gebruik maakt van de
social media cookies kunnen derde partijen deze wel plaatsen. Deze cookies worden niet
geplaatst als u daarvoor geen toestemming geeft via onze cookiebanner.
Externe links
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden
die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze privacy policy is niet van toepassing wanneer u
een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan
(zoals bijvoorbeeld de Nabestaandendesk). Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst
van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen
aan hun eigen regels en beleid. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy policy’s en andere
relevante (juridische) informatie op deze websites. We verwijzen ook naar onderstaande
informatie over cookies.
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Contactgegevens
Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft, dan wel klachten heeft over de manier
waarop Klink Uitvaart met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u contact opnemen met:
Klink Uitvaart
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 2010
2990 DA Barendrecht
info@klinkuitvaart.nl

Wijziging privacy policy
Klink Uitvaart kan van tijd tot tijd deze privacy policy aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacy
policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt
dat deze privacy policy te allen tijde wordt geüpdatet teneinde te voldoen aan wetswijzigingen
en andere vereisten en verplichtingen. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang
zijn informeren wij u daar altijd over.
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