PRIVACYVERKLARING
MÉMORTA
DEZE PRIVACYVERKLARING IS VAN:
Mémorta is een onafhankelijk en zelfstandig dienstverlener in de Uitvaartzorg
Mémorta is aangesloten bij branchevereniging Vereniging van Mortuariumbeheerders in de
Gezondheidszorg (VMG).
Mémorta is lid van (Nederlandse Vereniging voor Obductie assistenten, Overledenezorg en
Thanatopracteurs) Vesalius NVOA
Deze privacyverklaring van toepassing op alle overeenkomsten die Mémorta sluit, informatie die bij
haar wordt opgevraagd en/of de dienstverlening die Mémorta verricht in het kader van de
overeenkomst.
Tevens heeft deze privacyverklaring betrekking op het gebruik van de website van Mémorta en
kleinschalig Afscheid.

CONTACTGEGEVENS MÉMORTA
Postbus 2242, 5001 CE, Tilburg, Telefoonnummer: 013 231 001 11
Email: info@memorta.nl, KvK-nr.:67877362

UW PRIVACY
Mémorta vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, of het nu gaat om de
persoonsgegevens van uzelf of die van uw dierbaren. In deze privacyverklaring leggen wij onder meer
uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en voor welke doelen dit gebeurt.

UITGANGSPUNTEN EN DOELEINDEN
Mémorta zal persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om u
desgevraagd te informeren over haar dienstverlening, om overeenkomsten met u te kunnen sluiten en
om diensten in het kader van de overeenkomst te kunnen aanbieden en te verlenen.
Wij zullen persoonsgegevens gebruiken om de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Wij zullen persoonsgegevens in beginsel niet met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om de

Wij zullen zorgdragen voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens.

BEWAARPERIODE
Mémorta zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is dan voor het doel

Kleinschalig Afscheid is een onderdeel van Mémorta
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overeenkomst en dienstverlening te kunnen uitvoeren.

waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht
om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We houden ons daarbij aan de
wettelijke bewaartermijnen.

CONTACTFORMULIEREN
Onze website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen over onze
diensten en producten. Hier wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval
alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt en voor zover nodig om uw vra(a)g(en) te kunnen
beantwoorden.

BEVEILIGING
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de
door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik
gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden

UW RECHTEN
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van eventuele onjuistheden.
Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en
gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u
ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een
ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich desgewenst wenden tot Mémorta. Wij
verwijzen u naar de contactgegevens in deze privacyverklaring.

GEBRUIK VAN COOKIES
Mémorta maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig
bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie
van uw browser staat.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld aanpassing van wet- en
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privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

regelgeving of (technische) aanpassingen op onze website. De meest actuele versie van de
privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

VRAGEN OVER UW PRIVACY?
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op. U kunt in dat geval een e-mail sturen naar: info@memorta.nl

DISCLAIMER
De informatie op de website van Mémorta is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het
feit dat Mémorta alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan
deze onjuistheden bevatten. Mémorta kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden
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gesteld.

