
Privacywetgeving (GDPR / AVG) 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in 
de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 
persoonsgegevens. Met het oog op deze nieuwe Europese privacywetgeving heeft de Stichting 
Begraafplaatsen Rijnsburg een privacy statement opgesteld. 

 

 
 
 

Privacy statement Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg 
De Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg (verder SBR) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u 
hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op 
de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de SBR. 
  
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals uw naam, adres of leeftijd. Wanneer (een combinatie 
van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld 
uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. 
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook 
foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt de SBR persoonsgegevens?  
De SBR verwerkt persoonsgegevens van mensen die recht hebben op een graf of een urnen nis op 
één van de begraafplaatsen die de SBR beheert

1
. Deze personen noemt de SBR rechthebbenden. 

Veelal is een rechthebbende een familielid van één of meerdere personen die in een graf is of zijn 
begraven. 
Met de uitgifte van een grafrecht komt een overeenkomst tot stand tussen de rechthebbende en de 
SBR.  
 
NB het privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het is 
derhalve niet van toepassing voor de gegevens van de begraven personen c.q. de bijgezette 
urnenbussen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
De verwerking van de persoonsgegevens van rechthebbenden vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris van de SBR en vindt feitelijk plaats door de administratrice die 
in dienst is van de SBR. 
De verwerking van de gegevens vindt plaats in het programma Uitvaartsuite van de firma Trobit. 
Voor raadpleging en verwerking op afstand maakt de administratrice gebruik van een beveiligde 
omgeving (TeamViewer 13). 
  
Waarvoor verwerkt de SBR persoonsgegevens?  

 Een grafrecht wordt voor een bepaalde tijd uitgegeven. Voor het grafrecht en het onderhoud van 
de begraafplaats moet een vergoeding aan de SBR worden betaald.  

 Afhankelijk van het type graf wordt het graf na verloop van het grafrecht geruimd of kan het 
grafrecht worden verlengd. Wij willen de rechthebbenden tijdig informeren als een grafrecht 
verloopt en wat daarvan de gevolgen zijn.   

 Als een overledene in een bestaand graf wordt bijgezet is hiervoor de toestemming van de 
rechthebbende nodig. 

 
In al deze gevallen hebben wij persoonsgegevens nodig om contact op te kunnen nemen met de  
rechthebbende.  

                                                      
1
 Waar in dit privacy statement verder wordt gesproken over een graf en grafrecht wordt hieronder ook 

verstaan een urnen nis en het recht om hierin een urn te plaatsen. 

http://www.begraafplaatsrijnsburg.nl/test/


 
Verwerkt de SBR ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, geloofsovertuiging, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  
Hoewel de begraafplaatsen die de SBR beheert velden kennen met zogenaamde Hervormde graven, 
Gereformeerde graven en algemene graven, wordt de geloofsovertuiging niet bij de rechthebbende op 
een grafrecht geregistreerd. Als een graf in een bepaald veld is gelegen zegt dit dus alleen iets over 
de geloofsovertuiging van degene die in het betreffende graf is begraven.  
 
Hoe gaat de SBR met mijn persoonsgegevens om?  
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik binnen de stichting. Uiterlijk 3 jaar nadat een grafrecht is verlopen worden de gegevens van 
de betreffende rechthebbende uit de administratie verwijderd. 
NB de administratie bevindt zich in een transitieperiode. De administratie van de SBR wordt sinds 
enige tijd gevoerd in het programma Uitvaartsuite van de firma Trobit. Nieuw uitgegeven graven en 
bijzettingen worden direct in dit systeem verwerkt. Bestaande grafrechten worden uit het papieren 
archief en een Acces database overgezet. Hier is de nodige tijd mee gemoeid als gevolg waarvan het 
voor kan komen dat gegevens langer dan genoemde termijn beschikbaar zijn. 
 
De gegevens van rechthebbenden worden bijgehouden door de administratrice van de SBR. Zij 
verzorgt met deze gegevens de nodige correspondentie en zal de gegevens alleen voor deze 
correspondentie gebruiken.  
 
De gegevens van rechthebbenden staan verder ter beschikking van de beheerder en de 
bestuursleden om hun taken te kunnen uitoefenen en rechthebbenden te kunnen benaderen als hier 
met het oog op het beheer en de exploitatie van de begraafplaatsen aanleiding voor bestaat.  
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de SBR gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving.  
Soms wordt een verhuizing of een overlijden van een rechthebbende niet aan de administratie van de 
SBR doorgegeven. Om de hiervoor onder het kopje “Waarvoor verwerkt de SBR persoonsgegevens” 
genoemde redenen dient er wel een contactpersoon per grafrecht te zijn. Wij trachten door informatie 
in te winnen achter het nieuwe adres te komen dan wel na te gaan wie als nieuwe rechthebbende 
voor het grafrecht kan worden aangeschreven. In het uiterste geval kunnen wij hiervoor de  gemeente 
verzoeken om informatie te leveren uit de Basisregistratie Personen. 
 
Kan ik zien welke gegevens de SBR van mij verwerkt?  
Tijdens de openingstijden van het kantoor kunt u de over u geregistreerde gegevens inzien. 
U kunt een verzoek om opgave van de over u geregistreerde gegevens ook opvragen via 
sbrbg@xs4all.nl. 
  
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de SBR kunt u contact 
opnemen met de secretaris van het bestuur sbrbg@xs4all.nl. 
  
Wijzigingen privacybeleid  
De SBR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.  
 
Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2018 
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