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In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke
we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt
inzien, wijzigen of verwijderen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Huurdersvereniging
Ecodorp Zuiderveld (HVEZ), gevestigd te Alfred Hitchcockstraat 42, 6515 LB, Nijmegen,
bereikbaar via administratie@ecodorpzuiderveld.nl.

Wachtlijst voor potentiële nieuwe bewoners

● Als je je opgeeft als geïnteresseerde en op de wachtlijst wilt komen, vragen wij om
de volgende gegevens: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

● Dit heeft tot doel het bijhouden van een database met gegevens van potentiële
nieuwe bewoners.

● De wettelijke grondslag hiervoor is: Toestemming (Gegevensuitwisseling)
● Deze gegevens bewaren wij totdat jij zelf aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen

staan.

Bewonersgegevens

● Als je een woning krijgt aangeboden, en dit accepteert, nemen wij de volgende
persoonlijke gegevens op in onze ledenadministratie: NAW gegevens, e-mailadres,
telefoonnummer, bankgegevens.

● Dit heeft als doel het voeren van de huuradministratie en de ledenadministratie.
● De wettelijke grondslag is: Overeenkomst (huurcontract).
● Er wordt ook gevraagd om een inkomensverklaring (IB60). Het BSN op deze

verklaring moet weggestreept zijn; anders doen wij dit. Deze wordt gedeeld met
Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Nadat de inkomensverklaring door
WBVG is goedgekeurd, vernietigen wij het document.

● De andere persoonsgegevens bewaren wij tot 7 jaar na het einde van de
huurovereenkomst.

Vastleggen reserveringsaanvragen Gerlinde door externe gebruikers

● Als je als niet-HVEZ lid een ruimte gebruikt in onze gemeenschapsruimte, de
Gerlinde, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: NAW1 gegevens,
e-mailadres, telefoonnummer.

● Het verwerkingsdoel is het beheren en registreren van de zaalplanning, en factureren
voor gebruik.

● De grondslag hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene.
● Wij maken gebruik van SuperSaas en e-Boekhouden als gegevensverwerkers.

Persoonsgegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden.
● Deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na het laatste gebruik van de Gerlinde.

1 NAW = Naam, Adres en Woonplaats
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Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Stuur hiervoor een e-mail naar administratie@ecodorpzuiderveld.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.
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