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Toestemming
Huurdersvereniging BRES verkrijgt toestemming voor het gebruik van jouw gegevens via
het aangaan van het BRES lidmaatschap en het tevens accepteren van DUWO’s privacy
overeenkomst. Dit vindt normaliter plaats bij het tekenen van een nieuw huurcontract.
Deze toestemming kan worden ingetrokken door het opzeggen van het huurcontract (in
een dergelijk geval wordt het lidmaatschap van BRES opgezegd) of door het opzeggen
van het BRES lidmaatschap.

Gegevens
Bres is in het bezit van gegevens van haar leden, deze gegevens gebruikt BRES om haar
taken als Huurdersvereniging zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Op het moment van
schrijven van deze Privacy Verklaring ontvangt Bres de volgende gegevens;

Gegevensverstrekking vanuit DUWO
Bres ontvangt van DUWO een deel van de door jou aan DUWO verstrekte gegevens.
Deze gegevens bevatten:

-

Volledige naam ;
Email adres ;
Adres ;
Begin en einddatum huurcontract.

Verder ontvangen wij bij het invullen van contractformulieren op onze website gegevens
die jij op dat moment aan ons verstrekt.

Cookies
Op onze website maken we gebruik van cookies, deze cookies gebruiken wij enkel om
jouw taalvoorkeur vast te leggen.

Verstrekking aan Derden
BRES zal jouw gegevens niet in het beheer van derde partijen geven. Voor het versturen
van zaken als mails en enquêtes maken wij wel gebruik van automatiseringsoplossingen
van derde partijen. Hieronder vallen onder andere MailChimp en SurveyMonkey, deze
partijen hanteren hun eigen privacy verklaring. Deze privacy verklaringen zijn op de
website van de desbetreffende partij te vinden.

Gebruik van de Gegevens
BRES gebruikt de in het bezit zijnde ledengegevens voor onder andere de volgende
doeleinden;

-

Het versturen van een jaarlijkse enquête onder de leden van BRES
Wervingsacties voor bijvoorbeeld Bewonerscommissies of Bestuursleden ;
Het verzenden van uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering ;
Het verzenden van een periodieke Nieuwsbrief ;
Het op de hoogte stellen van huurders van zaken die hen als huurder van DUWO
aangaan ;

- Het verzenden van een welkomstbericht bij ingang van het huurcontract.
Het is mogelijk je af te melden voor nieuwsbrieven door op de bijgevoegde afmeldlink te
klikken.

Bewaartermijn
BRES zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, dit
betekent dat BRES voor de ledengegevens een bewaartermijn van 6 maanden hanteert.
Deze bewaartermijn gaat enkel over de door DUWO aan ons verstrekte gegevens. De
gegevens die jij als individu met ons deelt als gevolg van bijvoorbeeld
mailcontact zullen worden bewaard tot het bestuur van BRES deze
gegevens niet meer relevant acht.

Beveiliging
BRES zet zich in voor het zo goed mogelijk beveiligen van jouw gegevens, dit betekent
dat wij jouw gegevens versleuteld zullen bewaren.

Wijzingen in deze Privacy Verklaring
BRES behoudt zich het recht deze privacy verklaring aan te passen.

Vragen/Inzien
Heb je vragen over deze verklaring of wil je jouw gegevens inzien/wijzigen dan kun je
contact opnemen met info@huurdersverenigingbres.nl. BRES streeft ernaar binnen 14
dagen inzicht te verstrekken in jouw gegevens. Mocht je jouw gegevens willen
verwijderen dan kan dit na opzegging van het lidmaatschap, zonder actieve
verwijderingsvraag bewaren wij jouw gegevens voor de termijnen gesteld onder het
kopje bewaartermijn.

