PRIVACYVERKLARING STICHTING WOONDROOM SCHIEDAM

Voor het bestuur van Woondroom Schiedam is de privacy van haar bewoners en andere direct betrokkenen
van groot belang. Voor alle betrokkenen geldt dat zij het recht hebben dat er zorgvuldig met hun persoonlijke
gegevens wordt omgegaan
Deze verklaring is bedoeld om inzicht te geven in de aard en het gebruik van de bij ons bekende
persoonsgegevens.
Daarnaast beschrijft zij ook uw rechten ten aanzien van het beheer van uw gegevens en wie daarvoor uw
contactpersoon is. De aansprakelijkheid voor het rechtmatig gebruik van de gegevens ligt bij het Dagelijks
Bestuur van Woondroom Schiedam. Contactpersoon en eerste aanspreekpunt is de secretaris:
mevrouw H.P. Vink – Roosch
Wiericke 71
3453 MZ De Meern
030 6338844 / 06 24883074
secretariaat@woondroomschiedam.nl

De belangrijkste feiten rondom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn als volgt
samengevat:
1. Wij zijn volledig transparant over welke gegevens van u worden gebruikt voor welke administratieve
doeleinden.
2. Wij delen uw gegevens nooit met anderen, tenzij daar door u nadrukkelijk toestemming voor is
gegeven.
3. U heeft recht van inzage in de door ons over u bewaarde gegevens en de manier waarop wij die
gebruiken.
4. U heeft het recht op rectificatie en aanvulling van uw bij ons bekende gegevens, als deze naar uw
mening niet correct of onvolledig zijn
5. Uw gegevens worden opgeslagen in een goed beschermde databank
6. U heeft het recht op “vergetelheid”. Dat betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van bepaalde
gegevens. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de te voeren administratie kunnen pas verwijderd
worden bij het verlaten van de woongroep.
7. U heeft te allen tijde het recht van bezwaar.
De volledige tekst van de verordening kan worden ingezien op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
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