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Privacyverklaring
Goede bescherming van uw persoonsgegevens vindt Levensregister.nl van essentieel belang. Daarom wil
Levensregister.nl u graag informeren over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens: welke
gegevens Levensregister.nl verzamelt, hoe en waarom dat wordt gedaan, waarvoor de persoonsgegevens
worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en tot wie u zich kunt wenden om uw rechten uit te oefenen of
om vragen omtrent uw privacy te stellen.
Levensregister.nl respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites
(www.levensregister.nl en www.mijnlevensregister.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen
om uw bezoek aan en het gebruik van de websites van Levensregister.nl te beveiligen en misbruik te
voorkomen.
Wie is de verantwoordelijke?
Levensregister.nl, ook handelend onder de naam MijnLevensregister.nl, gevestigd aan de Klipper 45,
3961 KH te Wijk bij Duurstede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72516771,
is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (hierna: ‘AVG’).
Verwerking van persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden
geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook
online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
(artikel 4 lid 1 AVG).
Welke persoonsgegevens verwerkt Levensregister.nl en waarom?
Levensregister.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Levensregister.nl heeft
verstrekt of deels heeft verstrekt, op grond waarvan Levensregister.nl de overige van belang zijnde
informatie heeft opgezocht. De informatie die u zelf in MijnLevensregister.nl invult, wordt in opdracht van
Levensregister.nl, die deze dienst faciliteert, alleen opgeslagen en bewaard; Levensregister.nl heeft geen
toegang tot deze informatie en voert derhalve geen (andere) verwerkingen met deze informatie uit.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor u deze aan Levensregister.nl heeft
verstrekt. Levensregister.nl kan de persoonsgegevens die u aan Levensregister.nl heeft verstrekt (en dus
niet de informatie die u direct in MijnLevensregister.nl heeft ingevoerd en opgeslagen), gebruiken om uw
(incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van
Levensregister.nl die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid: de
(persoons)gegevens die u heeft ingevuld in MijnLevensregister.nl worden alleen opgeslagen; andere
verwerkingen dan opslag vinden met die gegevens niet plaats.
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Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als Levensregister.nl daartoe wordt
verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.
Door Levensregister.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
A. contact- en registratiegegevens van klanten alsook informatie over de persoonlijke situatie van klanten
(zoals informatie over de familieleden, vertrouwenspersoon – ‘indien benoemd’ – en/of coach – ‘indien
benoemd’), bezittingen (zowel roerend als onroerend goed), financiën (zoals informatie over de
bron(nen) van het inkomen/de inkomens en dergelijke), kostbaarheden, gezondheid (geen medische
gegevens) en overlijden;
B. BSN-nummers als de wet- en regelgeving Levensregister.nl daartoe verplicht;
C. algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van Levensregister.nl, zoals de door de
browser meegestuurde gegevens, de duur en het tijdstip van het bezoek, het klikgedrag en het IP-adres
van de computer die de websites van Levensregister.nl bezoekt/heeft bezocht.
Grondslag / doel van de verwerkingen
A. Voor verwerking van contact- en registratiegegevens van klanten ten behoeve van Levensregister.nl
alsmede MijnLevensregister.nl alsook, ten behoeve van MijnLevensregister.nl, informatie over de
persoonlijke situatie van klanten (zoals informatie over de familieleden, vertrouwenspersoon – ‘indien
benoemd’ – en/of coach – ‘indien benoemd’), bezittingen (zowel roerend als onroerend goed),
financiën (zoals informatie over de bron(nen) van het inkomen/de inkomens en dergelijke),
kostbaarheden, gezondheid (geen medische gegevens) en overlijden.
•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten
van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Doel: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft
partij is en/of het treffen van precontractuele maatregelen.

•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Doel: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht.

•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële
belangen van Levensregister.nl.
Doel: het met de relaties van Levensregister.nl onderhouden van contact in de ruimste zin van het
woord, waaronder maar niet beperkt tot het uitnodigen voor evenementen en commerciële
doeleinden.

•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van een derde, in dit geval de betreffende klant.
Doel: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een klant.

•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub a: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
Doel: overige specifiek benoemde doelen waarvoor expliciet toestemming is verleend.
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B. Voor verwerking van BSN-nummers.
•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Doel: het voldoen aan een wettelijke verplichting.

C. Voor verwerking van algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van Levensregister.nl.
•

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële
belangen van Levensregister.nl.
Doel: vergroten vindbaarheid website(s) door het verkrijgen van inzicht in klikgedrag van bezoekers
en het verbeteren van de functionaliteit van de website(s) alsook door het verbeteren van de
dienstverlening van Levensregister.nl.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Levensregister.nl verwerkt uw bij Levensregister.nl aanwezige persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder de
wettelijke bewaartermijnen.
Voor wat betreft de gegevens die door u worden ingevoerd in ‘MijnLevensregister.nl’ en daar ook worden
opgeslagen geldt een bewaarperiode van 6 (zes) maanden vanaf het moment dat het abonnement is
stopgezet, tenzij de wet- en regelgeving Levensregister.nl verplichten de informatie voor een langere
periode te bewaren. Dan wordt de bewaartermijn verlengd met de tijd die nodig is.
Met een bepaalde vertraging worden reservekopieën automatisch gewist.
Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
•

•

Inzage (artikel 15 AVG)
•

U heeft het recht om een kopie van uw bij Levensregister.nl aanwezige persoonsgegevens te vragen
die worden verwerkt door of namens Levensregister.nl. U kunt daarbij ook informatie opvragen
over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw
gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers.
Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

•

Voor de gegevens die u zelf invult/heeft ingevuld in ‘MijnLevensregister.nl’ geldt dat deze niet door
Levensregister.nl zijn in te zien maar u kunt deze uiteraard altijd zelf inzien/benaderen.

Wijziging (artikel 16 AVG)
•

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de
AVG, heeft u het recht om uw bij Levensregister.nl aanwezige persoonsgegevens te laten wijzigen of
aanvullen.
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•

•

•

•

•

Voor de gegevens die u zelf heeft ingevuld in ‘MijnLevensregister.nl’ geldt dat Levensregister.nl
deze informatie niet kan wijzigen c.q. aanvullen, maar dat kunt u uiteraard wel te allen tijde zelf
doen.

Wissing (artikel 17 AVG)
•

•
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U heeft altijd het recht om uw bij Levensregister.nl aanwezige persoonsgegevens door
Levensregister.nl te laten verwijderen, tenzij Levensregister.nl op grond van de AVG toegestane
redenen heeft om uw persoonsgegevens te behouden.
Voor de gegevens die u zelf heeft ingevuld in ‘MijnLevensregister.nl’ geldt dat Levensregister.nl
deze niet kan verwijderen, hetgeen u uiteraard zelf wel te allen tijde kunt. Levensregister.nl kan wel
het gehele account verwijderen, waarmee dan ook automatisch alle daaraan gekoppelde informatie
wordt gewist.

Beperking (artikel 18 AVG)
•

U kunt de verwerking van uw bij Levensregister.nl aanwezige persoonsgegevens ook door
Levensregister.nl laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat Levensregister.nl uw
verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleert.

•

Voor de door u in ‘MijnLevensregister.nl’ ingevulde informatie geldt dat deze niet toegankelijk is
voor Levensregister.nl en dat Levensregister.nl derhalve geen additionele verwerkingen verricht
met/op de in ‘MijnLevensregister.nl’ opgeslagen informatie. Dientengevolge is van beperkingen op
verwerkingen van de in ‘MijnLevensregister.nl’ opgeslagen informatie door Levensregister.nl ook
geen sprake.

Recht op overdracht (portabiliteit, artikel 20 AVG)
•

Op uw verzoek verstrekt Levensregister.nl u een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare
kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die
persoonsgegevens ongehinderd door Levensregister.nl aan een derde partij te laten overdragen.

•

Voor de gegevens die u zelf heeft ingevuld in ‘MijnLevensregister.nl’ geldt dat Levensregister.nl
deze niet kan benaderen en derhalve daarvan ook geen gestructureerde, gangbare en machineleesbare kopie kan maken.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Levensregister.nl. Levensregister.nl kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband
houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door
Levensregister.nl voor direct marketing doeleinden betreft, zal Levensregister.nl dit verzoek altijd
honoreren.

U kunt al deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@levensregister.nl.
Levensregister.nl kan u vragen om u te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig
identiteitsbewijs of een bankafschrift aan Levensregister.nl te sturen of te tonen. Levensregister.nl
controleert hierop alleen uw naam en adviseert u om overige gegevens onleesbaar te maken. U kunt
hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door
Levensregister.nl (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze toestemming op elk
moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de
rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.
Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt Levensregister.nl derde partijen in om
haar daarbij te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld hosting providers die applicaties of bestanden met
persoonsgegevens hosten. Levensregister.nl zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten
zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen.
Daarnaast kan Levensregister.nl uw persoonsgegevens verstrekken aan rechtbanken dan wel vergelijkbare
instanties, deurwaarders, incassobureau’s en andere instanties en/of personen als dat noodzakelijk dan wel
van belang is voor de uitvoering van de diensten van Levensregister.nl. De gegevens die u zelf in
MijnLevensregister.nl heeft ingevoerd, kunnen niet door Levensregister.nl aan de hiervoor genoemde
partijen worden verstrekt, tenzij Levensregister.nl daartoe wordt verplicht op grond van een gerechtelijk
vonnis.
Daar waar Levensregister.nl gebruik maakt van Google Analytics (zie ‘Gebruik van cookies’) c.q. content van
de website van Levensregister.nl wordt gedeeld door middel van social mediaplatforms, kan als gevolg
daarvan informatie terechtkomen bij social mediaplatforms als LinkedIn, Google+, Twitter en/of Facebook.
Verder stelt Levensregister.nl uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij
Levensregister.nl dat op grond van wet- en regelgeving dan wel een vonnis moet doen of u daarvoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Beveiliging
Levensregister.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Dit doet Levensregister.nl onder meer, maar niet enkel, door middel van versleutelde bestanden en
veilige netwerkverbindingen.
De autorisatie om toegang tot MijnLevensregister.nl te verkrijgen bestaat uit een 2-trapsbeveiliging en de
inlogs worden binnen het platform geregistreerd. Voorts worden van de gegevens een back-up gemaakt
naar 2 locaties binnen Nederland, waartoe slechts enkele geautoriseerde beheerders toegang hebben. De
datacenters waarvan gebruik worden gemaakt zijn in Nederland gesitueerd en voldoen aan alle relevante
certificeringen.
Mocht u desondanks toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@levensregister.nl.
Gebruik van cookies
De website van Levensregister.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw
PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of
voorkeuren te onthouden.
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Google Analytics cookies
Levensregister.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van haar website te
kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van de website van
Levensregister.nl, kan Levensregister.nl haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens
ook zelf conform haar eigen voorwaarden.
Let op: deze informatie kan regelmatig wijzigen, Levensregister.nl heeft daar geen invloed op.
Social media cookies
Daarnaast heeft Levensregister.nl social media buttons van Linkedin, Facebook en Twitter op haar website
geplaatst, zodat u informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als u
via de 'Linkedin-button', 'Facebook-button' of ‘Twitter-button’ doorlinkt naar de respectievelijke websites,
worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze
buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van
LinkedIn, Facebook en Twitter.
Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen, Levensregister.nl heeft daar geen invloed op.
Klacht?
Heeft u een klacht over de wijze waarop Levensregister.nl met uw persoonlijke gegevens omgaat? Dan kunt
u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Wijzigingen privacy- en cookie statement
Levensregister.nl heeft het recht om, al dan niet op grond van gewijzigde privacy- en cookiewetgeving, deze
privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig
te raadplegen.
Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact
op:
Levensregister.nl
Klipper 45
3961 KH Wijk bij Duurstede
T 06 54 34 01 29 (Jolanda van Egmond)
T 06 40 20 07 53 (Suzan van de Vorst)
E contact@levensregister.nl
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