Privacyverklaring
De Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof (BHW) is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
BHW
Weezenhof 3260
6536 GL Nijmegen
Tel. 024 3445193
(secretariaat)
www.bhwweezenhof.com
www.facebook.com/bhw.bewonersvereniginghartvanweezenhof
De BHW is functionaris Gegevensbescherming van Bewonersvereniging Hart van de
Weezenhof. Zij is bereikbaar via bhw.weezenhof@gmail.com
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
1. Voor- en achternaam, adres, emailadres leden en voor zover bekend telefoonnummer.
2. Globaal profiel bewoners: leeftijd (60+), gezin met kinderen.
3. Of men lid (l) is of geen lid (g) van de 248 woningen van de doelgroep.
4. Betaalgegevens contributie (betaald na 1e verzoek, 2e, enz.) over de laatste jaren.
5. Of men eigenaar (e) of huurder (h) van de woning is.
6. Huisnummers van oud-leden die niet meer benaderd willen worden of in ’t verleden
geroyeerd zijn.
7. Overige incidentele informatie die relevant kan zijn: wil post op papier ontvangen.
Wie heeft toegang tot deze gegevens?
1. De bestuursleden en de beheerder van de website.
2. Wij verstrekken geen gegevens van onze leden aan externe personen of organisaties.
Hoe lang leggen wij de gegevens vast?
1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen nodig is om onze
doelen te realiseren. In principe gedurende het lidmaatschap. Indien het lidmaatschap
eindigt, verwijderen we het emailadres, maar naam en andere gegevens niet, tenzij men
verhuist en wij hierover geïnformeerd zijn. Mocht u uw gegevens helemaal verwijderd
willen zien uit ons bewonersbestand, dan kunt u per email dit aan ons doorgeven. Uw
gegevens worden dan binnen een maand na melding uit ons bestand verwijderd.
Waarvoor leggen wij deze gegevens vast?
1. Voor het informeren van onze leden over activiteiten, meestal via email en soms op
papier.
2. Voor het bepalen van het juiste aanbod van onze activiteiten.
3. Voor het jaarlijks innen van de contributie.
4. Voor het werven van vrijwilligers voor de werkgroepen en het bestuur.

Hoe gaan wij om met foto’s?
De website en de facebookpagina hebben tot doel informatie te verstrekken over de
activiteiten van de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en
belangstellenden. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en facebook
berust bij de BHW. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of facebook geheel of
gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen
zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd kunnen foto-opnamen gemaakt
worden. Het bestuur bepaalt, indien wenselijk in overleg met de fotograaf, welke foto’s op
website en facebook worden gezet. Voor plaatsing van opnamen die bedoeld zijn of gebruikt
worden voor publicatie op onze eigen website of onze facebookpagina wordt vooraf geen
toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
Als een persoon problemen heeft met een foto dan kan in overleg met deze persoon
besloten worden de foto(’s) te verwijderen. Personen die bezwaar hebben tegen het
plaatsen van foto’s dienen dit per email of schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Het
bestuur neemt bij een bezwaar zo spoedig mogelijk (binnen een maand) contact op met de
bezwaarmaker om tot een passende oplossing te komen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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
BHW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar bhw.weezenhof@gmail.com
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De BHW wil
u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De BHW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bhw.weezenhof@gmail.com
Mei 2018

