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Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Privacy Statement
Wanneer u onze website bezoekt, willen wij u op het volgende wijzen:

WIJZE VAN DATA VERZAMELEN
Wanneer u ons een bericht stuurt via mail of via de website, en wanneer u ons gegevens geeft via
het inschrijvingsformulier belangstellenden, dan kunnen/ mogen wij uw naam en e-mail adres
opslaan (gebruiken). U weet welke gegevens wij verwerken via onze website, omdat het gegevens
zijn die u zelf heeft ingediend.

DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website of het inschrijvingsformulier voor de
volgende algemene doeleinden: Om te reageren op het verzoek dat u heeft gestuurd, zoals
bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over ons project of onze woningen. Uw informatie en
persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de vereisten van de AVG (
Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door het (laten) invullen van het
inschrijvingsformulier verleent u automatisch toestemming aan Bewonersvereniging Centraal Wonen
Hestia (CWH) om uw persoonsgegevens gedurende de periode van een jaar in het bestand te
houden. Wanneer u geen verdere actie heeft ondernomen (ingeschreven als belangstellende;
aangenomen als kandidaat) zullen deze gegevens hierna verwijderd worden.. U heeft op elk tijdstip
het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, danwel te verwijderen.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS *
Wij verzamelen en verwerken gegevens die betrekking hebben op personen. Deze gegevens
bevatten de basis NAW gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres), die u met ons
deelt. Daarnaast informatie, zonder beperking, van belangstellenden/ kandidaat leden ook: leeftijd,
interesse, een verslag van onze contactgeschiedenis met u en op-/ aanmerkingen. Onze verslagen
komen voort uit informatie die wij direct van u verkregen hebben.

BEWAREN VAN GEGEVENS *
Uw informatie wordt bewaard bij het bestuur en de ledenwerving van CWH. Gegevens van (nieuwe)
bewoners die een huis binnen CWH kopen worden gedeeld met de Vereniging van Eigenaren CW
Hestia en de desbetreffende makelaar en notaris. Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens,
puur vertrouwelijk, gedeeld worden met (a) contacten/opdrachtgevers die uw gegevens ook moeten
verwerken voor onderhoudsdoeleinden; (b) derde partijen, wanneer de wet dat vereist; en (c) onze
service providers, maar alleen met het doel om taken uit te kunnen voeren zoals web hosting en
andere administratieve taken.

VEILIGHEID
Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij
alle mogelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik,
ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
Centraal Wonen Hestia behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te allen tijde te
wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

* VERZAMELENDE EN BEWAARDE GEGEVENS *
Binnen Bewonersvereniging Centraal Wonen Hestia worden gegevens van bewoners,
belangstellenden en gasten bewaard.
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Bankrekening

De Werkgroep Ledenwerving verzamelt de eerste gegevens.
Ledenwerving gebruikt deze gegevens om de belangstellenden te informeren over groepsactiviteiten
en om de bestaande bewoners te informeren over belangstellenden.
Na aanname als belangstellenden worden de gegevens gedeeld met het bestuur. De gegevens
worden daarna 5 jaar bewaard.
Na aanname belangstellenden gebruikt het bestuur de gegevens om, zonodig, makelaar, notaris en
de Vereniging van Eigenaren te informeren over nieuwe leden.
Het bestuur deelt naam, geboortedatum en contact gegevens met de webmaster.
Uw gegevens worden verder niet met derden gedeeld.
De penningmeester krijgt door de bankafschriften inzicht in de bankrekening nummers en gebruikt
deze om de financiële administratie op orde te houden.
Bankgegevens worden ook gebruikt om declaraties te betalen. We gebruiken het banknummer NIET
om incasso’s te doen.
Financiële gegevens worden 7 (zeven) jaar bewaard. Deze gegevens blijven dus, nadat u als lid
uitgeschreven bent, nog 7 jaar inzichtelijk.
De webmaster maakt een generiek mailadres aan (voornaam @ cw-hestia . nl).
Elke mail naar dat generieke adres wordt automatisch doorgestuurd naar het opgegeven (privé)
mailadres. Verder wordt dit mailadres gekoppeld aan de werkgroep waarvan de bewoner lid
wordt/is.
De webmaster houdt ook een smoelenboek bij, waarin de (bij de webmaster) aangevinkte gegevens
staan. Het smoelenboek wordt op verzoek gedeeld met onze leden. Dit blijft actief zolang u lid bent.
Webmaster maakt en plaatst foto’s van evenementen. Wanneer u niet (herkenbaar) in beeld wil,
kunt u dit ten allen tijde doorgeven. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan kunt u ons
informeren en worden deze foto’s verwijderd.
De roostermaker gebruikt de namen voor het opstellen van soep- en schoonmaak rooster.
De coördinatoren van de werkgroepen gebruiken naam en (generiek) mail adres om activiteiten te
organiseren en leden hierover te informeren. Dit blijft actief zolang u lid bent.
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