
Privacyverklaring bewonersvereniging Vredehorst 

Bewonersvereniging Vredehorst is gevestigd te Ede, Liebeek 75, 6715 HP. De bewonersvereniging 

Vredehorst staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60802014 en is hierna te 

noemen: Vredehorst. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van 

belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit 

document uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u 

vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per mail aan: 

info@vredehorst-ede.nl. Hieronder kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens 

van u verzamelen, hoe wij die beschermen, hoelang wij deze bewaren en met wie deze gegevens 

worden gedeeld. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?  

• Geslacht  

• Voor- en achternaam  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer  

• E-mailadres  

• Adressering  

• Datum van plaatsing op de wachtlijst  

• Motivatie voor het lid worden en/of wonen binnen Vredehorst  

• Mogelijke deelname aan één van de werkgroepen  

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt verzamelde  

informatie gebruikt?  

• Om de inschrijving- en lidmaatschapsgelden in rekening te brengen.  

• Voor het organiseren van activiteiten.  

• Voor het verzenden van overige berichten al of niet via de mail. 

Welke personen binnen de bewonersvereniging zijn verantwoordelijk voor deze gegevens?  

• Alle bestuursleden  

Hoe zijn de gegevens beveiligd?  

• De gegevens die u op het intakeformulier heeft ingevuld zijn opgeslagen op een computer en in de 

Cloud op een beveiligde omgeving binnen het programma (?).  

• De computer is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van betrouwbare antivirus software.  

    Van de aanwezige bestanden worden regelmatig back-ups gemaakt.  

Wanneer delen wij uw gegevens met andere partijen?  

• In principe nooit.  

• Alleen indien hierop een wettelijke verplichting van toepassing is of:  

• Indien u ons hier vooraf toestemming voor geeft.  

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de gegevens die wij van u hebben 

ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens.  

Klachten?  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen per email op het adres: info@vredehorst-ede.nl  



Hoe bewaart de bewonersvereniging uw gegevens?  

Zolang u op de wachtlijst voor het wooncollectief Vredehorst staat worden uw gegevens door ons 

bewaard. Zodra u per mail aangeeft geen gebruik meer te willen maken van uw inschrijving voor de 

wachtlijst van een woning voor wooncollectief Vredehorst en uw betalingen zijn vereffend worden al 

uw gegevens, inclusief inschrijfformulier, uit de database verwijderd. Bij bezoek aan onze website 

worden uw gegevens zo snel mogelijk geanonimiseerd.  

Datalekken  

Eventueel geconstateerde datalekken zullen binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  
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