
Privacyverklaring en beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Huurdersvereniging de Bevelanden geldig vanaf 1 april 2021. 

Privacyverklaring:  

Voor het volgen van activiteiten van de Huurdersvereniging de Bevelanden is het van belang dat we uw naam en adresgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer 

vastleggen voor facturering, nieuwsbrief verzending en om contact te onderhouden. Bij aanmelding en opgave e-mailadres geeft u automatisch toestemming voor het toesturen 

van de digitale nieuwsbrief of jaarverslag.  

Er worden bij problemen gegevens ter beschikking gesteld aan derden: Beveland Wonen, Bewonerscommissie. 

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wordt schriftelijk (per mail) gericht aan de secretaris van de Huurdersvereniging de Bevelanden.  

Een klacht m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  

   

Aard gegevens  Doel  Bewaartermijn  Verwerker  Ter beschikking stellen 

derden  

Verzoek  

inzage/verwijdering/klacht  

Ledenadministratie  

Ledenadministratie  

• naam  

• adres  

• postcode  

• woonplaats  

• telefoon 

vast  

• telefoon 

mobiel  

• -e-mail 

adres 

lidmaatschapsnummer    

Houden van 

lidmaatschapsadministratie 

en belangenbehartiging van 

leden HV  

Met toestemming van 

leden worden naam, adres, 

woonplaats, 

telefoonnummer en 

emailadres aan leden 

Bewonerscommissie, 

Beveland Wonen 

toegezonden t.b.v. 

onderlinge communicatie 

en oplossing van  

problemen  

Rubrieken geboortedatum 

en plaats worden extra 

verwerkt t.b.v. opgave aan 

Kamer van Koophandel  

Gedurende de looptijd van 

de overeenkomst en 

daarna alleen in de 

financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar  

Penningmeester en 

secretaris HV  

Leden na schriftelijke  

toestemming  

  

Verzoek tot inzage, 

verwijdering van eigen 

gegevens wordt gericht 

aan penningmeester  

en/of secretaris HV  

  

Een klacht m.b.t. de 

verwerking van 

persoonsgegevens wordt  

gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens  

  

  

AVG versie 1 april 2021 

  



 
voor bestuursleden  

    

  Website dehvdb.nl n.a.v.  

activiteiten kan worden 

opgenomen: - naam  

- afbeelding  

Bij afbeelding van een 

persoon onder de 16 jaar 

wordt toestemming 

gevraagd aan ouder, voogd  

Publicatie omtrent  

activiteiten van de HV  

  

  Moderator  

  

Openbare publicatie  

  

Bezoekers loggen niet in 

met een account Aan de 

site zijn geen cookies 

verbonden. Er worden 

geen persoonsgegevens 

automatisch gedeeld met 

derden  

Verzoek tot inzage, 

verwijdering van eigen 

gegevens wordt gericht 

aan penningmeester  

en/of secretaris HV  

  

Een klacht m.b.t. de 

verwerking van 

persoonsgegevens wordt  

gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens  

  

Nieuwsbrief aan eigen 

leden  

-naam  

-afbeelding  

Een afbeelding van een 

persoon onder de 16 jaar 

wordt toestemming 

gevraagd aan ouder, 

voogd.  

  

Publicatie omtrent 

activiteiten van de HV  

  Bestuur  Eigen leden  Verzoek tot verwijdering 

wordt gericht aan de  

voorzitter van de HV  

  

  

Een klacht wordt ingediend  

bij de autoriteit  

Persoonsgegevens  

  

  

 


