Privacyverklaring
Wie zijn we
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum heeft als kernactiviteit verhuren van woningen in Jirnsum
Hierbij verwerken wij diverse persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
-

Telefoon:
E-mail:
Website:
Postadres:

06-21945966
info@vdj.frl
www.vdj.frl
Kerkebuurt 13, 9011 VM Jirnsum

Waarom deze verklaring
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum is er voor verantwoordelijk om u persoonsgegevens zo goed
mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij
zijn o.a. transparant over de soorten gegevens die door ons worden verwerkt, de doelen voor de
verwerking, met wie wij gegevens delen en welke recht u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum heeft dit in kaart gebracht middels een, conform de
wetgeving vereist, intern verwerkingsregister. Op verzoek kunt u het verwerkingsregister
raadplegen. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het leze van dit
document nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
1. Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u, afhankelijk van het doel:
Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats , telefoonnummer en e-mailadres.
Loongegevens, BSN nummer en legitimatie ter beoordeling van de inschrijving voor een huurwoning

2. Doelen van de verwerking van de gegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgens activiteiten in onze onderneming:
-

Het identificeren van potentiele huurders en beoordeling van een inschrijving;
Het onderhouden van ons (potentiele) huurdersbestand;
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Het versturen van informatie en/of nieuwsbrieven van de specifieke aard.

_________________________________________

_________________________________________

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:
-

Het uitvoeren van een overeenkomst voor dienstverlening;
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het
voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor
specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die
we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze
relatie of overeenkomst.
Wanneer de relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons en/of de overeenkomst gelden.
5. Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt
u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
-

Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
Inzage inde persoonsgegevens die wij van u verwerken;
Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
Aanpassing van uw persoonsgegevens al deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
Beperking van uw persoonsgegevens;
Verwijderen (wissen) van uw persoonsgegevens;
Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw
verzoek;
Overleg met onze functionaris gegevensbescherming, te bereiken via info@vdj.frl
Vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Let op: het kan zijn dat Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum niet in alle gevallen tegemoet kan
komen aan een verzoek van uw kant. Als dat het geval is, zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

_________________________________________

_________________________________________

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technisch en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens veilig te stellen.
7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons
daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak of al een verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking
van persoonsgegevens.
7.2
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:
- Onderaannemers, voor zover deze betrokken worden bij de dienstverlening aan u;
- Leveranciers, voor zover er sprake is van een garantieregeling en/of serviceverlening.
8. Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dan Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum haar privacyverklaring in de
toekomst wijzigt. Op onze website www.vdj.frl vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring
9. Klachtrecht
Ben u het niets een met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@vdj.frl
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

_________________________________________

_________________________________________

