Het onderstaande Privacy Statement is van toepassing op alle websitebezoeken,
transacties en overeenkomsten met UwHuurdersraad
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UwHuurdersraad verwerkt persoonsgegevens voor de ledenadministratie van onze
vereniging. Iedere huurder in het werkgebied van UwHuurdersraad mag lid worden van de
vereniging In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor
persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en geven
we overige informatie die voor jou van belang kan zijn. UwHuurdersraad gaat op
zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
UwHuurdersraad is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Uw Huurdersraad vindt het
van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden (en websitebezoekers) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voor welke doeleinden verwerkt UwHuurdersraad
jouw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door UwHuurdersraad
gebruikt voor haar bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de
werkzaamheden
De processen waarvoor UwHuurdersraad persoonsgegevens verwerkt zijn:
Samenstellen van leden over het werkgebied en het versturen van ledenberichten
•
en nieuwsbrieven, enquete’s en andere relevante zaken.
klantbetrokkenheid en relatiebeheer.
•
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
•

Van wie verzamelt UwHuurdersraad
persoonsgegevens?
In de hierboven genoemde processen verzamelt UwHuurdersraad gegevens van:
Huurders van wooneenheden die zich hebben opgegeven als lid van de vereniging
•

Welke persoonsgegevens verzamelt
UwHuurdersraad?
UwHuurdersraad verzamelt persoonsgegevens direct bij jou. De meest voorkomende
persoonsgegevens zijn:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
•
telefoonnummer
•
e-mailadres
•
Geboorte datum
•
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Geven en intrekken van toestemming
UwHuurdersraad biedt diverse prestaties aan die alleen uitgevoerd kunnen worden door
gebruik te maken van jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, enquete’s en poll’s. Jouw gegevens
worden alleen gebruikt als jij hiervoor expliciete toestemming geeft. Je zult daarbij altijd
geïnformeerd worden voor welke doeleinden je gegevens worden gebruikt, welke
gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geef jij UwHuurdersraad
toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kan je deze toestemming
op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt UwHuurdersraad voor vertrouwelijke
omgang met persoonsgegevens?
UwHuurdersraad gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden
beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy
Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden
In opdracht van UwHuurdersraad kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst
bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. UwHuurdersraad maakt
afspraken derde-partijen welke op projectbasis worden ingezet en gaat een separate
overeenkomst aan om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te
waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten
‘verwerkersovereenkomsten’.
Jouw persoonsgegevens worden niet door UwHuurdersraad op eigen initiatief verhuurd,
verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
UwHuurdersraad bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken
waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of
verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan UwHuurdersraad via
secretaris@uwhuurdersraad.nl Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of
correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten
verwijderen.
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Technische beveiliging
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of
onbevoegd gebruik, past UwHuurdersraad passende beveiligingstechnologie toe. Van
(pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. UwHuurdersraad neemt daarnaast
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door
onbevoegden.
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