
Privacy statement Match Made in Heaven 
 

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, 
gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Match 
Made in Heaven website. Door het gebruiken van onze website ga je 
akkoord met deze Privacy Statement. Match Made in Heaven is niet 
aansprakelijk voor enig risico of enige schade die je lijdt als gevolg 
van het gebruik van de website.  

 

Hoe gaat Match Made in Heaven om met jouw privacy? 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe jouw persoonsgegevens door 
Match Made in Heaven worden verwerkt. Door het verstrekken van 
jouw persoonsgegevens op onze website 
www.matchmadeinheaven.nu en door het via deze website 
doorgeven van jouw e-mailadres of overige persoonsgegevens, 
verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en 
ga je ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens. 

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in 
overeenstemming is met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale wetgeving die 
daaraan nadere invulling geeft.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Match Made in Heaven verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf 
aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 



• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum/plaats 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Locatiegegevens 
• Burgerlijke staat 
• Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt door het 

invullen van de vragenlijst via onze website, in 
correspondentie en telefonisch 

• Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Match Made in Heaven verwerkt de volgende bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens van jou: 

• Ras of etnische afkomst 
• Godsdienst of levensovertuiging 
• Politieke voorkeur 
• Gezondheid 

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

Match Made in Heaven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de 
volgende doelen: 

• Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 
onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• Om de dienstverlening waarvoor jij ons opdracht gegeven 
hebt, uit te kunnen voeren. 

• Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en 
producten 

• Match Made in Heaven verwerkt ook persoonsgegevens als 
wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 



Delen van persoonsgegevens met derden 

Match Made in Heaven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en 
zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering 
van onze dienstverlening voor jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Match Made in Heaven gebruikt functionele cookies. 

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 jouw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Match Made in Heaven 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@matchmadeinheaven.nu   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Match Made in Heaven neemt de bescherming van jouw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@matchmadeinheaven.nu  



Melding van datalekken 

Wanneer er een data lek heeft plaats gevonden, zal dit door Match 
Made in Heaven worden gecommuniceerd met betrokken partijen en 
wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Wijzigingen 

Match Made in Heaven behoudt zich het recht voor om deze 
privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te 
allen tijde via onze website op te vragen. 

Contact 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan 
contact op door te mailen naar info@matchmadeinheaven.nu  


