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Datum: Hoorn, 20 november 2018 
 
Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 
Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland op grond van Europese 

wetgeving voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Het bestuur van Woongemeenschap De Koopvaarder heeft hiervoor een 
reglement vastgesteld. 

 
Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband 
kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met (het bestuur van) Woon-
gemeenschap De Koopvaarder als bewoner/lid, als asp.lid, als semi-clublid of als 

zakelijke organisatie of relatie. Om deze persoonsgegevens te mogen gebruiken 
wijzen we in de contacten met al onze relaties nadrukkelijk op dit reglement. 

 
Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens gebruiken we om: 

• contact met u op te kunnen nemen; 
• afspraken met u te kunnen maken; 

• inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van onze woongemeen-
schap; 

• u op de hoogte te houden van onze activiteiten d.m.v. bijv. e-mails, 

nieuwsbrieven, het Logboek, het publicatiebord of andere vormen van sociale 
media 

• het maken en publiceren van foto’s in het Logboek of op onze website.  
 
Van wie hebben we persoonsgegevens? 

We houden persoonsgegevens bij van: 
• de leden/bewoners en hun contactpersonen; 

• de aspirant leden; 
• de semi clubleden; 
• organisaties en zakelijke relaties van onze woongemeenschap. 

 
Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen 
gebruiken: 

• uw naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres en indien 
noodzakelijk het IBAN-nummer; 

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we deze 

gegevens gebruiken. 
 

Met wie delen we persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens van asp.leden worden gedeeld met de bestuursleden en de 
leden van de commissies van de activiteiten van Woongemeenschap De 

Koopvaarder waar het asp. lid aan deelneemt.  
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Waar bevinden zich de persoonsgegevens; 
De penningmeester van het bestuur van de Woongemeenschap De Koopvaarder 

is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen 
voor een goede beveiliging van uw gegevens; deze worden (digitaal en 

schriftelijk) bewaard onder beheer van het bestuur, zijn eventueel ook 
opgeborgen in een beveiligd safeloket en de bestanden zijn beveiligd met een 

wachtwoord. 
 
Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen; 

• Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan 
kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Maak daartoe dan een 

afspraak met de secretaris van Woongemeenschap De Koopvaarder. 
• Of wilt u de gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op 

correctie’? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat van Woongemeen-

schap De Koopvaarder. 
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