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P R I V A C Y R E G L E M E N T 
 
De  Bewonersvereniging  Nieuwediep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u 
hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy reglement geven 
wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door onze vereniging 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
  
Er zijn gegevens die iets over U zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. 
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden 
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar 
bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen 
die persoonsgegevens hebben, moeten ook zij daar zorgvuldig mee omgaan. Ook 
foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt Bewonersvereniging  Nieuwediep persoonsgegevens?  
 
Onze  vereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of 
indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  
 
Mensen die uit vrije wil interesse tonen in een lidmaatschap van de 
Bewonersvereniging Nieuwediep  
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
 
De secretaris van de Bewonersvereniging Nieuwediep beheert de  lijst met NAW  
(Naan, Adres en Woonplaats)  gegevens zoals die door Stichting Woontij 
maandelijks aan ons  ter beschikking worden gesteld. 
  
Waarvoor verwerkt Bewonersvereniging Nieuwediep persoonsgegevens?  
 
Als u lid wilt worden van Bewonersvereniging Nieuwediep of als vrijwilliger bij ons 
wilt werken dan hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw 
gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen, in geval 
van een bestuursfunctie, voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  
  
Als u eenmaal lid of relatie van Bewonersvereniging Nieuwediep bent, dan willen 
we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld 
voor het sturen van nieuwsbrieven, In geval u complexvertegenwoordiger bent,  
de notulen van de  bestuursvergaderingen en de  agenda, Jaarlijks versturen wij 
aan de  leden een uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Leden 
Vergadering.  
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Als u ons een vraag stelt worden alle stukken betreffende   
uw vraag gedurende  de verplichte termijn in het archief bewaard.     
Gegevens kunnen ook gebruikt worden om de  huurders  in uw complex  te 
informeren dat u de  vertegenwoordiger bent van het complex zodat zij weten tot 
wie zij zich kunnen wenden met vragen/opmerkingen/klachten het complex 
betreffende.  
 
Verwerkt Bewonersvereniging Nieuwediep ook bijzondere 
persoonsgegevens?  
 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over 
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende 
ras. Wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens  
 
Hoe gaat Bewonersvereniging Nieuwediep met mijn persoonsgegevens 
om?  
 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan strikt 
noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld door Stichting 
Woontij.  Stichting Woontij levert maandelijks een overzicht van de  contributie 
betalende leden. De secretaris verwijdert  uit deze lijst alle leden die huren onder 
de verantwoordelijkheid van een toegelaten instelling en/of  begeleiding krijgen 
van een instelling als Philadelphia, Esdege-Reigersdaal, de GGZ, ’s Heeren Loo en 
of huurders die onder bewind of curatele staan. Dit  moet blijken uit de  
adresgegevens bv een adres buiten ons werkgebied Den Helder en Julianadorp.    
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
 
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Nieuwediep is de secretaris belast 
met het verwerken van de NAW  gegevens. Hij is dan ook de  enige die bij de  
NAW  gegevens kan.   
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Bewonersvereniging-
Nieuwediep. 
 
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk 
verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een 
nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een cursus op 
kosten van de vereniging of Stichting Woontij en daarvoor contactgegevens direct 
uit de ledenadministratie worden opgehaald. De Bewonersvereniging Nieuwediep 
kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.  
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Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
 
Als u de huur opzegt van de woning die u huurt bij Stichting Woontij verdwijnt in 
de maand volgend na uw huuropzegging uw NAW gegevens uit het ledenoverzicht 
dat Woontij aan ons maandelijks ter beschikking stelt. Oude ledenlijsten worden 
binnen twee maanden na  levering door Stichting Woontij vernietigd of als het doel 
waarvoor wij ze kregen niet meer van toepassing is. 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Bewonersvereniging Nieuwediep 
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
 
Kan ik zien welke gegevens de  Bewonersvereniging Nieuwediep van mij 
verwerkt?  
 
Op verzoek kan u de door ons  gebruikte NAW gegevens inzien bij de  secretaris 
 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door 
Bewonersvereniging  Nieuwediep kunt u altijd contact opnemen met de secretaris 
via het E-mail adres  secretaris@bewonersvereniging-nieuwdiep.nl 
   
 
Wijzigingen privacy beleid  
 
De Bewonersvereniging Nieuwediep behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in dit privacy beleid. U als lid zal als dat het geval is een nieuw 
privacyreglement ontvangen. 
 
 
Den Helder, 13 mei 2018 
 
 
J.J  van Beveren      A. Smit 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
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