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Privacy Policy                         

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg 

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht 
op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat 
een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1  Verantwoordelijke voor de verwerking 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Huurdersraad 
Wonen Limburg (hierna ook: “Huurdersraad”), gevestigd te 6041 HP Roermond, Willem II 
Singel 25, KvK-nummer: 63463083. 
 
Artikel 2 Toepasselijke wet- en regelgeving 
De Huurdersraad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat 
wij in ieder geval: 
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
Policy; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 

 
Artikel 3 De verwerking van persoonsgegevens van leden en/of bestuursleden 

van aangesloten Huurdersorganisaties 
Persoonsgegevens van leden en/of bestuursleden van aangesloten Huurdersorganisaties 
worden door de Huurdersraad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
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 Het uitvoering geven aan de statuten en de daarin opgenomen rechten en plichten 
van de aangesloten Huurdersorganisatie;  

 Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst die de Huurdersraad namens  
de aangesloten Huurdersorganisaties heeft gesloten met Stichting Wonen Limburg; 

 Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven en andere 
relevante informatie; 

 Verzenden van uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten; 
 Samenstellen van een overzicht met betrekking tot bereikbaarheidsgegevens van de 

Huurdersraad en aangesloten Huurdersorganisaties; 
 Om u te informeren over de activiteiten van de Huurdersraad en daarbij aangesloten 

organisaties; 
 Om in contact te kunnen treden en te reageren op door huurders en andere 

belanghebbenden gestelde vragen; 
 Het verbeteren van de belangenbehartiging; 
 Administratieve doeleinden; 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Huurdersraad de volgende persoonsgegevens 
vragen: 

 Achternaam en voorna(a)m(en);  
 Adresgegevens; 
 Emailadres(sen)/ telefoonnummer(s); 
 Geslacht; 
 Geboortedatum; 

Ook kan de Huurdersraad nog andere persoonsgegevens verwerken als die door uzelf actief 
worden verstrekt in correspondentie of via de telefoon. 
 
Uw persoonsgegevens worden door de Huurdersraad opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 Dat de Huurdersorganisatie (statutair) aangesloten is bij de Huurdersraad; 
 Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wonen 

Limburg; 
 Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

 
Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Huurdersraad verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling: 

 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 
 Administratieve doeleinden; 

 
Voor bovenstaande doelstelling kan de Huurdersraad de volgende persoonsgegevens van 
u vragen: 

 Achternaam en voorna(a)m(en);  
 Adresgegevens; 
 (Zakelijk) telefoonnummer; 
 Zakelijk Emailadres; 
 Bedrijfsgegevens zoals KvK-nummer; 
 Bankgegevens; 
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Uw persoonsgegevens worden door de Huurdersraad opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de looptijd van de overeenkomst; 
 Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

 
Artikel 5 Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten 

en/of geïnteresseerden 
Persoonsgegevens van stakeholder- / lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door 
de Huurdersraad verwerkt ten behoeve  van de volgende doelstelling: 

 Informatieverstrekking in de vorm van gerichte  contacten. 
 
Voor de bovenstaande doelstelling kan de Huurdersraad de volgende gegevens van u 
vragen: 

 Achternaam en voorna(a)m(en);  
 Adresgegevens; 
 Telefoonnummer; 
 Emailadres.  

 
Artikel 6 Registratie persoonsgegevens en beveiliging 
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. De Huurdersraad 
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze 
systemen. Alle personen die namens de Huurdersraad van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
 
Artikel 7 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de 
Huurdersraad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of naar 
een ander door u genoemde instantie te sturen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact 
op te nemen via huurdersraad@wonenlimburg.nl. 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres 
via welk met u contact kan worden opgenomen. U kunt in deze kopie van het 
identiteitsbewijs uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, 
paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart maken.  
Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Artikel 8 Delen van persoonsgegevens met derden 
De Huurdersraad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 
dit nodig is voor de hier beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Zo maken wij gebruik of kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor: 
 het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 het versturen van (nieuws)brieven en uitnodigingen. Zowel per email als per post; 
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 ontwikkeling en hosting van de website. 
 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons 
hier schriftelijk toestemming voor geeft.  
 

Artikel 9 Cookies 
De Huurdersraad gebruikt alleen functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken 
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook 
kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Voor  statistische gegevens van onze site 
gebruiken we Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een 
bepaalde persoon of gebruiker. De website van de Huurdersraad kan mediabestanden van 
derden bevatten zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze 
mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.  
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen.  
 
Artikel 10 Bewaartermijn gegevens 
De Huurdersraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Verder wordt verwezen 
naar hetgeen hierover is bepaald in de artikelen 3,4 en 5 bepaalde. 
 
Artikel 11 Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan heeft u 
altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven. Dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  
 
Artikel 12 Contact 
Als u na het doornemen  van onze Privacy Policy, of in algemenere zin vragen heeft 
hierover, of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met 
ons op: 
Stichting Huurdersraad Wonen Limburg 
Willem II Singel 25 
6041 HP Roermond 
Email: huurdersraad@wonenlimburg.nl   
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 22 oktober 2018 tot nader order.  


