Privacy verklaring Trouwbelofte
Bedrijfsgegevens
Trouwbelofte, (trouwwinkel) gevestigd in Almere, provincie Flevoland.
Levert een beëdigd trouwambtenaar voor het voltrekken van huwelijken met (een) bijzondere extra
aandacht en kwaliteit
Telefoon: 06 54266655
Email: info@trouwbelofte.nl
KvK: 65926854
Gegevens die verzameld worden van de cliënt
 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (van de cliënt)
 Datum en plaats van het huwelijk of ceremonie
 Naam, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer van de getuigen
 Indien gewenst door de cliënt, namen van kinderen, familieleden, vrienden en kennissen.
Gegevens die verzameld worden voor de gemeente
 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de cliënt
 Datum en plaats van het huwelijk
 Naam, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer van de getuigen
Voor de bij de gemeente opgeslagen informatie geldt de privacy verklaring van de gemeente zelf.
Welke partijen hebben toegang tot de informatie
 Trouwbelofte
 En/of de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin het huwelijk plaatsvindt.
Hoe lang worden de gegevens bewaard
 Naam, adres en woonplaats t.b.v. de factuur wordt 7 jaar bewaard. (eis belastingdienst)
 Alle andere informatie wordt bewaard vanaf het eerste contactmoment met het bruidspaar tot
na het voltrekken van het huwelijk. Hier worden alle cliëntgegevens verwijderd van de
computer en worden alle papieren documenten (in een versnipperaar) vernietigd in een papier
vernietiger.
 Trouwbelofte doet niet aan profilering.
Opvragen van de opgeslagen gegevens
De cliënt heeft altijd het recht om alle persoonlijke gegevens op te vragen die digitaal zijn opgeslagen
teneinde deze te controleren, mogelijk te corrigeren en/of laten verwijderen.
Alle documenten zijn opgeslagen op een laptop welke automatisch met daartoe geschikte backupsoftware en een extern diskpack continue wordt geback-upt.
Klachten
Cliënt kan voor klachten terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.
Verwerkings -register en (verwerkings) -overeenkomst
Bij Trouwbelofte is een verwerkingsregister en verwerkingsovereenkomst niet aan de orde omdat alle
documenten worden opgeslagen op de locale computer bij Trouwbelofte en niet bij een externe partij
zoals bv. de Cloud of een opslagdienst als bijvoorbeeld Dropbox.
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