Uitvoeringsorgaan van de huurdersvereniging In De Goede Woning

Privacyreglement persoonsregistratie
Het bestuur van huurdersvereniging In de Goede Woning (HIDGW) heeft, gelet op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018 het volgende
Privacyreglement persoonsregistratie vastgesteld:

Artikel 1
BEGRIPSBEPALINGEN
De Wet
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook
bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Bestuur
het bestuur van HIDGW.
Registratie
persoonsregistratie.
Houder
de secretaris van bestuur.
Geregistreerde
degene over wie de registratie gegevens bevat.
Beheerder:
degene die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast
met de (dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgegevens,
alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.
Corporatie
de Stichting De Goede Woning
Huib
de uitvoeringsorganisatie van HIDGW.
Artikel 2
DOEL VAN DE REGISTRATIE
Het doel van de registratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van
persoonsgegevens ten behoeve van het bestuur betreffende:de personen welke zich als lid van de
organisatie hebben aangemeld;
• -de leden welke als vrijwilliger zijn verbonden aan de organisatie en de wijze waarop;
• -de leden welke een bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie;
• -de leden welke op enige wijze zijn verbonden aan de organisatie als adviseur.
Artikel 3
VERKRIJGEN EN OPNEMEN VAN SOORTEN VAN GEGEVENS
1. In de registratie zijn ten hoogste opgenomen de gegevens als vermeld in de bij deze regeling
behorende bijlage 1: Soorten van geregistreerde gegevens.
2. De gegevens genoemd in lid 1 worden verkregen op grond van:
• -verstrekking door de geregistreerde;
• -verkrijging uit openbare bronnen.
Artikel 4
BEHEER EN VERWERKING VAN DE GEGEVENS
1. Het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging wordt
uitgevoerd door het bestuur van de vereniging.
2. Op basis van door de vereniging verstrekte gegevens incasseert de stichting De Goede Woning
(DGW) de door de leden van de verenging verschuldigde contributie.

Het bedrag van de ingehouden contributie is opgenomen in de huurspecificatie die door DGW
aan de huurder wordt verstrekt.
Artikel 5
VERWIJDERING VAN GEGEVENS
Gegevens worden uit de registratie verwijderd wanneer ze gelet op het doel van de registratie, niet
meer relevant zijn dan wel op schriftelijk verzoek van de geregistreerde (zie ook artikel 9).
Artikel 6
VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Verstrekking van de in de registratie opgenomen gegevens vindt plaats aan:
• functionarissen, zoals aangewezen door de houder, binnen de organisatie van de houder,
voor zover het betreft gegevens die deze functionarissen ingevolge hun taak nodig hebben
en indien het gebruik van deze gegevens overeenstemt met het doel van de registratie;
• functionarissen of instanties, die niet behoren tot de organisatie van de houder, voor zover
de verstrekking voortvloeit uit het doel van de registratie ofwel voortvloeit uit een wettelijk
voorschrift ofwel geschiedt met schriftelijke toestemming van de geregistreerde;
• functionarissen of instanties, die niet behoren tot de organisatie van de houder, voor zover
de verstrekking voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomst met DGW.
Artikel 7
RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT DE REGISTRATIE
Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun
opgedragen werkzaamheden, de leden van het bestuur.
Artikel 8
RECHT OP INZAGE
1. De geregistreerde heeft recht op inzage van de op hem persoonlijk betrekking hebbende
gegevens op de wijze als bepaald in het volgende lid.
2. De procedure voor de uitoefening van het recht op kennisneming is als volgt:
• -de verzoeker wendt zich schriftelijk tot de houder;
• -de verzoeker geeft aan omtrent welke gegevens hij geïnformeerd wil worden;
• -de houder stelt de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde
gegevens ter beschikking.
Artikel 9
VERZOEK TOT CORRECTIE, AANVULLING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS
1. De geregistreerde kan de houder schriftelijk verzoeken hem betreffende gegevens te verbeteren,
aan te vullen of te verwijderen, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel
van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van
de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden
verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De procedure voor de uitoefening van het recht op correctie is als volgt:
• een verzoek tot correctie wordt schriftelijk ingediend bij de houder;
• de houder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daar niet of niet
geheel wil voldoen, motiveert hij dat.
• de houder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering
en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
Artikel 10
HOOFDLIJNEN VAN HET BEHEER VAN DE REGISTRATIE
De houder ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht
worden genomen welke zijn voorgeschreven in de AVG.

Artikel 11
INZAGE VAN HET REGLEMENT
Dit reglement ligt ter inzage bij de houder en is gepubliceerd op de website van de vereniging.
Artikel 12
SLOTBEPALING
Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Privacyreglement Persoonsregistratie HIDGW'.

BIJLAGE 1: Soorten van geregistreerde gegevens
Behorende bij Privacyreglement persoonsregistratie met betrekking tot artikel 3.
Personalia:
• Lidnummer
• Naam: voorletters, voorvoegsel, achternaam, partnernaam
• Geslacht
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• IBAN-nummer
• BIC-code

