
Informatie over de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van toepassing is voor de VvE Zeewijkplein 2-252. 
 
1. Verantwoordelijke. 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van de VvE, 
vertegenwoordigd door JSR Vastgoedmanagement. 
 
2. Welke gegevens verwerkt de VvE en voor welk doel. 
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt: 
- nummer van het appartement waarvan u de eigenaar/bewoner bent, 
- voorletters- en achternaam, 
- BSN eigenaar/bewoner, 
- adresgegevens (eventueel postadres), 
- telefoonnummer(s), 
- e-mailadres, 
- bankrekeningnummer(s), 
- kenteken van uw motor, indien u een parkeerplaats huurt, 
- nummer van de parkeerplaats in de motorstalling (indien van toepassing). 
 
2.2. De VvE beheerder verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
A. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en appartement nummer worden 
gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan indien het 
appartement niet meer in uw bezit is. 
B. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en appartement nummer, indien van 
toepassing kenteken van uw motor en nummer van de parkeerplaats van uw motor worden gebruikt 
voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VvE. 
C. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), appartement nummer en indien van 
toepassing, kenteken van uw motor en nummer van de parkeerplaats van uw motor en 
bankrekeningnummer(s) worden gebruikt om betalingen m.b.t. de VvE te registreren, te herinneren 
en /of af te handelen. 
D. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), appartement nummer en 
bankrekeningnummer(s) worden gebruikt om klachten en reparatie verzoeken af te handelen. 
 
2.3. Welke functionarissen hebben toegang tot persoonsgegevens: 
Binnen JSR Vastgoedmanagement hebben we de volgende functies: 
  - Administratief medewerker 
  - Hoofd financiën 
  - Medewerker beheer 
  - Directeur 
  De functies vervangen elkaar 
 
3. Verwerkings- en bewaarperiode. 
De VvE verwerkt uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u eigenaar/bewoner bent van een 
appartement, tot maximaal een jaar na verkoop/verhuizing van het appartement of indien 
noodzakelijk langer. Deze noodzaak wordt met redenen omkleed aan de eigenaar van de 
persoonsgegevens bekend gemaakt. De VvE bewaart haar administratie en de daaraan gekoppelde 
persoonsgegevens van haar leden overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. 
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers. 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden de gegevens opgeslagen op een server waarvan 
de veiligheid van de systemen kan worden gegarandeerd, omdat de ICT functie wordt ingekocht bij 
een professioneel bedrijf. 



Er wordt een actief wachtwoordbeheer gehanteerd, wachtwoorden worden geheim gehouden; 
Het papieren dossier van de klant staat in een afsluitbare kast/ruimte. 
Er wordt gewerkt met het 4-ogen principe bij betalingen en overige financiële transacties. 
Het pand is voorzien van een alarmsysteem. 
Er wordt gewerkt met een clean desk policy. 
 
5. Inzagerecht, vragen en klachten. 
Via de bestuurder van de VvE kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te 
zien, te ontvangen of te laten wijzigen. De VvE zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een 
maand na ontvangst hierover schriftelijk informeren. 
Indien u klachten hebt over de wijze waarop de VvE uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken 
behandelt, kunt u contact opnemen met de bestuurder. 
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de 
bestuurder. 
 
6. Wijzigingen. 
Dit Privacybeleid kan door het bestuur worden gewijzigd. De wijzigingen worden via e-mail of per 

post bekend gemaakt. 

 
7. Aanvullend. 
Welke personen van de VvE hebben toegang tot welke gegevens? 
Bestuursleden en de huismeester hebben toegang tot telefoonnummer(s), e-mailadressen en indien 
van toepassing kenteken van motor en nummer parkeerplaats. 
 
Tevens zal er in de verslaglegging in het vervolg ook geen gebruik worden gemaakt van namen maar 
appartementnummers. 
 


