
 
 

 

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
 

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hier leest u welke 
gegevens we van u verzamelen en wat we daarmee doen.  
 
Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of klachten, voor aanmelding van 
een evenement, voor meedoen aan een actie of poll, voor een bestelling via de 
webshop, voor klantonderzoek of het informeren van (mogelijke) klanten verwerken 
wij, als u deze gegevens invult, de volgende persoonsgegevens van u:  
 
✓ geslacht;  

✓ naam;  

✓ adres;  

✓ e-mailadres;  

✓ telefoonnummer.  
 
Voor het personaliseren van content op onze website:  
✓ geslacht;  

✓ naam;  

✓ adres;  

✓ e-mailadres;  

✓ telefoonnummer;  
✓ geboortedatum.  

 
Voor het aanmaken van een ster op Sterrenhemel.nl:  
✓ naam;  

✓ e-mailadres.  
 
Voor het aanmaken van een account op Wietroostmij.nl:  
✓ geslacht;  

✓ naam;  

✓ e-mailadres;  

✓ geboortedatum.  
 
Om uw Uitvaartwensen vast te leggen of in te zien:  
✓ gebruikersnaam;  
✓ wachtwoord.  

 
Om een Gedenkplaats aan te maken op gedenken.nl:  
✓ geslacht;  

✓ naam;  



 
 

✓ woonplaats;  

✓ e-mailadres;  

✓ geboortedatum.  
 
Bij het werven van kandidaten voor vacatures:  
geslacht;  

✓ naam;  

✓ adres;  

✓ woonplaats;  

✓ e-mailadres;  

✓ foto (niet verplicht);  

✓ cv en motivatie.  
 
Bij het werven van kandidaten om Franchisenemer te worden:  
✓ geslacht;  

✓ naam;  

✓ adres;  

✓ woonplaats;  

✓ e-mailadres;  
✓ foto (niet verplicht);  
✓ cv en motivatie.  

 
Voor de beoordeling en acceptatie van u als toekomstige klant of het afwikkelen en 
uitvoeren van overeenkomsten, verwerken we naast geslacht, naam, adres, 
woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum ook:  
✓ (aanvullende) medische gegevens;  

✓ rekeningnummer;  

✓ het IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het 
apparaat waarmee u de website bezoekt;  

✓ handelingen van de gebruiker (de bezochte Monuta-websitepagina’s).  
 

Voor de beoordeling van uw gezondheid maken wij gebruik van een geautomatiseerde 
module. 
Deze module stelt u enkele vragen over de gezondheid van de verzekerde(n). Met deze 
antwoorden is onze geautomatiseerde Module in staat om op basis van historische en 
statistische gegevens onmiddellijk te beoordelen of u een verzekering bij ons kunt 
afsluiten en welke premie wij hiervoor berekenen. 
 


