
 

Privacybeleid 

Zorgvuldig 

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. 

Dit geheel conform de NIEUWE AVG wet.  Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens houden 

wij ons aan deze wet. 

 

U verstrekt uw persoonlijke gegevens 

Bij het  inschrijven bij VVB WONEN vragen wij om uw persoonlijke informatie welke u ons verstrekt 

via deze website. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw 

persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling 

(bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Indien u gegevens van 

andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor 

toestemming van hen hebt verkregen. 

Wij registreren en bewaren uw gegevens 

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en digitaal 

worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate 

beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke 

andere onrechtmatige verwerking van gegevens. De personen die permissie hebben op met deze 

persoonsgegevens te mogen werken / bewerken, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een 

wettelijke noodzaak toe bestaat deze gegevens te verstrekken.   

Verval termijnen  

U inschrijving en uw gegevens welke u verstrekt heeft worden na een periode van 3 maanden door 

ons vernietigd indien u nog geen woonruimte heeft toegewezen gekregen.  Verder kunt u 

doormiddel van uw inschrijfnummer en code altijd bij uw documenten en kunt deze ten aller tijden 

verwijderen / veranderen  

Heeft u een woning toegewezen gekregen door VVB WONEN dan worden de geleverde documenten 

en gegevens opgeslagen in ons systeem Bloxs.  Wij bewaren hierin de relevante gegevens voor een 

periode van 7 jaar i.v.m. de bewaarplicht van de belastingdienst. Alle andere gegevens worden 

verwijderd.  

 

Wij delen uw gegevens met andere partijen 

Wij wisselen uw gegevens uit met diverse andere partijen als dit voortvloeit uit onze dienstverlening 

aan bijvoorbeeld verhuurders , belastingdiensten, en controlerende accountants.  

Behalve aan deze verwerkingsdoelen worden uw gegevens nooit zonder uw toestemming nooit aan 

derden doorgegeven. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, inzage wilt in uw gegevens of een klacht wilt indienen neemt u 

dan contact met ons op. 


