
 

                                              

 

 

Privacyverklaring 
 

 

Ik ben Jeannette Haverkamp en eigenaar van Si Weddings. 

 

Hiermee voldoet Si Weddings aan de GDPR ofwel AVG  

(Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

 

Jullie privacy is belangrijk voor Si Weddings. In deze privacyverklaring leggen we uit welke 

persoonsgegevens wij verzamelen wanneer jullie van onze diensten gebruik maken, waarom we deze 

gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, 

vertrouwelijkheid en integriteit van jullie persoonsgegevens. 

Tevens informeer ik jullie graag wat jullie rechten hierin zijn. 

 

 

Si Weddings 

Si Weddings, gevestigd aan Burg. van der Jagtkade 45, 3221 CB Hellevoetsluis, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 Contactgegevens 

 Website:           www.siweddings.nl  

 Adres:               Burg. van der Jagtkade 45 

                            3221CB Hellevoetsluis  

Telefoon:          +31649966922 

 

Jeannette Haverkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Si Weddings.  

Zij is te bereiken via info@siweddings.nl 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Si Weddings verwerkt jullie persoonsgegevens doordat jullie gebruik maken van onze diensten en/of 

omdat jullie deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam  

- Geslacht 

- Burgerlijke staat bij af te sluiten van een wettelijk huwelijk 

- Geboorteplaats en geboortedatum bij af te sluiten van een wettelijk huwelijk 

- Seksuele voorkeur (bij bv. homohuwelijk) 

- Gezondheid (bv. indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de overeenkomst) 

- Adresgegevens  

- E-mailadres  

- Telefoonnummer  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Si Weddings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

* Voor het ondertekenen van offertes en contracten 

* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten  

* Financiële afhandelingen te kunnen verwerken 

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Si Weddings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Si Weddings) tussen zit.  

 

Si Weddings gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics (zie onder 

paragraaf: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken)  

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Si Weddings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld.  Dit zal wettelijk toegestaan maximaal 7 jaar zijn. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Si Weddings verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

* persoonlijke gegevens i.v.m. een wettelijk huwelijk in Italië 

* ondertekenen van offertes en contracten 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Si Weddings gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 

computer, tablet of smartphone. Si Weddings gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te 

kunnen optimaliseren.  

 

Daarnaast maakt Si Weddings gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen 

om de site verder te kunnen verbeteren. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is 

uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Si Weddings en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@siweddings.nl. 

 

 

Waar heb jij recht op? 

Recht op inzage: 

Ik zal de persoonsgegevens opsturen/delen als jij daarom vraagt. 

Recht op rectificatie: 

Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door mij fout verwerkt? Dan moet ik die 

aanpassen als daarom gevraagd wordt. 

Recht op het indienen van een klacht: 

Als je een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op overdracht: 

Als je besluit om over te stappen op een andere partij, dan heb jij het 

recht dat de gegevens door mij worden overdragen aan die andere partij. 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: 

Je mag aangeven dat je niet meer wil dat ik jouw gegevens gebruik. 

Het contact zal gaan via info@siweddings.nl 

 

 

Hoe beveilig ik jouw gegevens? 

Ik heb een SSL-certificaat op mijn website, dit geeft aan dat mijn website veilig is. Verder maak 

ik gebruik van een twee-stap verificatie op al mijn apparaten en betreffende apparatuur. 

 

Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2020. Si Weddings behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op de 

website. 

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact met mij opnemen via 

info@siweddings.nl en 31 (6) 49966922 

 

 

Vriendelijke groet, 

Jeannette Haverkamp 


