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Privacyverklaring 

 

 

Dit is de privacyverklaring van Anneloes van der Kolk, werkzaam als zelfstandig 

trouwambtenaar onder de naam Trouwambtenaar Anneloes. Om jullie ceremonie voor te 

kunnen bereiden verwerk ik enkele van jullie persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees 

je hierover een toelichting. Doel van deze verklaring is duidelijkheid geven over de verkrijging, 

het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van opdrachtgevers van 

Trouwambtenaar Anneloes. 

 

Goed om te weten: waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt ook een 

geregistreerd partnerschap of ceremoniële verbintenis bedoeld. 

 

 

Persoonsgegevens 

Trouwambtenaar Anneloes verwerkt verschillende persoonsgegevens die zij ten alle tijde 

vertrouwelijk behandelt. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Huisadres 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Accountnamen op social media 

 

Verkrijging 

Trouwambtenaar Anneloes heeft bovenstaande persoonsgegevens van jullie zelf via de 

website, e-mail, telefoon of social media aangeleverd gekregen of via een derde partij met 

jullie toestemming. 

 

Verwerking  

• Trouwambtenaar Anneloes heeft jullie NAW-gegevens nodig om een thuisbezoek af 

te kunnen leggen voor het voorgesprek.  

• Om contact met elkaar te kunnen onderhouden is het noodzakelijk dat 

Trouwambtenaar Anneloes beschikt over jullie e-mailadres(sen) dan wel 

telefoonnummer(s).  

• Op jullie verzoek treedt ze soms in contact met jullie dierbaren. Via jullie ontvangt 

Trouwambtenaar Anneloes hun e-mailadressen en/of telefoonnummers. 

• Ook heeft zij van jullie en jullie getuigen de geboortenamen en geboortedata nodig 

om het huwelijk of partnerschap te kunnen voltrekken.  

• In geval van het voltrekken van een burgerlijk huwelijk of een 

partnerschapsvoltrekking is Trouwambtenaar Anneloes werkzaam als  



 

 

 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In die hoedanigheid is zij een 

wettelijk vertegenwoordiger van de gemeente en hoofdelijk aansprakelijk. Om die 

reden kan het noodzakelijk zijn dat Trouwambtenaar Anneloes jullie identiteit en de 

identiteit van jullie getuigen controleert. 

• Jullie persoonlijke informatie wordt verwerkt in een speech. Deze speech wordt na de 

ceremonie geanonimiseerd en digitaal opgeslagen.  

• Trouwambtenaar Anneloes houdt een boekhouding bij en verwerkt jullie NAW-

gegevens om een factuur te sturen.  

 

Bewaring 

Alleen de persoon (Trouwambtenaar Anneloes dus) die bevoegd is om het huwelijk of 

partnerschap te sluiten kan bij deze gegevens. Om een goede boekhouding bij te kunnen 

houden en optimaal contact voor en na de ceremonie te kunnen onderhouden, bewaart zij 

jullie persoonsgegevens maximaal 7 jaar. De speech voor jullie ceremonie wordt na de 

voltrekking geanonimiseerd en maximaal 2 jaar digitaal opgeslagen voor eventuele inspiratie 

voor andere speeches. Na die tijd wordt de speech definitief gewist.  

 

Doorgifte 

Trouwambtenaar Anneloes deelt jullie persoonsgegevens nooit met derden, noch maakt zij 

ze openbaar. Ze worden bovendien ook niet doorverkocht aan derden. Gegevens die 

Trouwambtenaar Anneloes rechtstreeks van jullie krijgt worden eventueel met de gemeente 

gedeeld, maar pas als de gemeente hiertoe een verzoek doet.  

 

Jullie rechten 

Uiteraard hebben jullie recht op inzage en informatie over de verwerking van je 

persoonsgegevens door Trouwambtenaar Anneloes. Meer informatie hierover lees je op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je hierover vragen neem dan gewoon even 

contact op via anneloes@trouwambtenaaranneloes.nl. 

 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

