Privacy verklaring van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer
De Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (verder: BEL) geeft in deze Privacy verklaring uitleg over hoe
zij omgaat met persoonsgegevens. Om de privacy te waarborgen zetten wij ons in om zo zorgvuldig
mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan, op basis van de hiervoor geldende wet- en
regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij :
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
(deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring);
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Alleen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Als bestuur van de BEL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dat via het EVA-bureau, info@eva-lanxmeer.nl.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Als bewonersvereniging van de wijk EVA-Lanxmeer houden wij enerzijds de voor een vereniging
gebruikelijke ledenadministratie bij. In deze administratie leggen wij vast: naam, woonadres, e-mail
adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bewoners-lidnummer. Deze gegevens vragen wij aan
u op het moment dat u lid wordt, en wij verzoeken u om tussentijdse wijzigingen door te geven.
Deze gegevens worden vastgelegd in het pakket E-Boekhouden, waarmee wij een
verwerkersovereenkomst hebben, en die alleen toegankelijk zijn voor de bestuursleden met de
functie penningmeester en EVA-bureau.
De BEL speelt ook een rol binnen de wijk m.b.t. de processen rond koop en verkoop van woningen.
Dat start op het moment dat u een bewonersovereenkomst tekent, die door ons wordt bewaard.
Tussentijds beschikken wij, bij de verkoop van woningen, over informatie welke leden voor welke
woningen belangstelling hebben.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuurslid met de functie EVA-bureau.
Tenslotte heeft de BEL doelstellingen m.b.t. het welzijn van de wijk en behoud en ontwikkeling van
de ecologische en sociale doelstellingen van de wijk. In dat kader onderhoudt zij een website, geeft
nieuwsbrieven uit, verzorgt informatie en een welkom voor nieuwe bewoners, onderhoudt
contacten met de bestaande bewoners, belegt vergaderingen en initieert commissies en activiteiten.
In dat kader houdt zij een registratie bij van wie op welk adres woont, in de vorm van een Excel
bestand. Hierin wordt vastgelegd naam, woonadres, e-mail adres, telefoonnummer. Deze gegevens

zijn alleen toegankelijk voor het bestuurslid met de functie algemeen secretaris. Zij worden daar
waar nodig beschikbaar gesteld aan commissies binnen de wijk (BEL nieuwsbrief, ontvangstcomité,
e.d.).
Daarnaast worden notulen gepubliceerd zonder presentielijst, en worden e-mails verstuurd m.b.v.
BCC.
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke
toestemming.
BEWAARTERMIJN
De BEL bewaart bovengenoemde lidmaatschapsgegevens, plus de bewonersovereenkomst, zolang u
of lid bent van de vereniging of bewoner bent van de wijk.
Als u en geen lid meer bent en geen bewoner meer van de wijk worden uw gegevens nog maximaal 2
jaar bewaard.
De gegevens m.b.t. een koop-/verkoop-procedure binnen de wijk worden maximaal nog 6 maanden
nadat de procedure is afgerond bewaard.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben, indien wij deze gegevens niet meer nodig hebben om onze rol als vereniging te
vervullen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen(een deel van) de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

