
PRIVACY VERKLARING 

 

Algemene gegevens: 

Coöperatieve Vereniging Park Rodichem U.A. 

Park Rodichem 42 

3712 CC  Huis ter Heide 

 

Wij leggen gegevens vast van onze leden omdat wij: 

- Met elk lid een overeenkomst afgesloten hebben, namelijk een Woonovereenkomst. 

- Met de leden moeten kunnen communiceren 

- De communicatie tussen de leden onderling willen vergemakkelijken door het uitbrengen van een 

zg. 'Telefoonlijst'. Hierin worden naam, adres, telefoonnummers en mailadressen opgenomen van de 

leden voor zover zij daarvoor toestemming gegeven hebben. 

 

Welke gegevens verzamelen wij: 

- In de Woonovereenkomst staan: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummers, 

mailadres, bankrekeningnummer, vorige woonadres. Indien van toepassing ook dezelfde gegevens 

van de partner met wie men samenwoont. 

- In de Telefoonlijst staan: naam, adres, telefoonnummers, mailadres, nummer van parkeerplaats, 

nummer van (met andere bewoners gedeeld) schuurtje. 

 

Aan wie geven wij de gegevens door: 

- de Woonovereenkomst wordt gedeeld met de vorige eigenaar van het betreffende woonrecht en de 

bij de overdracht van het woonrecht ingeschakelde notaris. 

- Namen van leden, huisnummers en bankrekening-nummers worden, ten behoeve van het 

incasseren van de maandelijkse bijdrage, gedeeld met: 

 Accountantskantoor Van der Post 

 Postbus 251 

 3620 AG  Breukelen 

 

- de Telefoonlijst wordt verspreid onder alle bewoners van Park Rodichem en geplaatst op de 

website van Park Rodichem op het gedeelte dat alleen voor bewoners, met een wachtwoord, 

toegankelijk is. 

 

Hoe lang bewaren wij de gegevens: 

- de Woonovereenkomsten (tot 2015 genoemd: Bereidverklaringen) worden bewaard zo lang een 

bewoner in het Park woont. Daarna gaan ze naar het archief. 

- de Telefoonlijst wordt bewaard totdat er een nieuwe versie verschijnt, in principe is dat na één jaar.  

Oude versies gaan hij naar het archief. 

 

Cookies: 

Wij gebruiken geen cookies. 

 

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens: 

- de Woonovereenkomsten worden bewaard in een afgesloten bureaulade die zich bevindt in een 

afgesloten kantoortje waarvan alleen de bestuursleden en medewerkers van het bestuur een sleutel 

bezitten. 

- de Telefoonlijst bevindt zich in een afgesloten kantoortje waarvan alleen de bestuursleden en 

medewerkers van het bestuur een sleutel bezitten. Een digitale versie van de Telefoonlijst bevindt 

zich in de computer van de Vereniging, waartoe alleen bestuursleden en medewerkers van het 

bestuur toegang hebben. 

- het archief bevindt zich op een zolder, alleen bereikbaar via een vlizo-trap en alleen toegankelijk 



voor bestuursleden en medewerkers van het bestuur. 

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering 

- Leden hebben recht op inzage in hun eigen Woonovereenkomst. 

- Leden hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens in de Telefoonlijst. 

 

Recht op intrekken van verleende toestemming 

Leden hebben het recht om hun toestemming voor vermelding van gegevens in de Telefoonlijst op 

elk gewenst moment in te trekken. Deze gegevens zullen dan uit de digitale versie van de 

Telefoonlijst verwijderd worden en in toekomstige papieren versies niet opgenomen worden. 

Reeds uitgedeelde papieren versies van de Telefoonlijst kunnen uiteraard niet teruggehaald worden. 

 

Recht om een klacht in te dienen 

Leden hebben het recht om bij de bevoegde instantie een klacht in te dienen over het privacy-beleid 

van de CV Park Rodichem U.A. 

Wij verzoeken leden om, als zich een probleem voordoet, eerst een poging te doen om dit in overleg 

met het bestuur op te lossen. 

 

 

Bestuur C.V. Park Rodichem 

juni 2018 

 


