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Privacyverklaring

Privacy Statement

Inleidende bepalingen
In dit document treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan.
U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Leeuwenveldseweg 5F (1382 LV) te
Weesp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 63915898.
Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@woonhuis.nl.

Introductory provisions
In this document, you will find the Privacy Statement of the responsible party.
We advise you to carefully read this Privacy Statement.
The responsible party is statutorily established at Leeuwenveldseweg 5F
(1382 LV) in Weesp, NL, and registered in the trade register of the Dutch
Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under registration
№63915898.
The responsible party can be contacted by e-mail at info@woonhuis.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met
de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven
welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel
de persoonsgegevens worden gebruikt.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke
vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te
passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei
2018.
Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van
persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u zich inschrijft
middels het inschrijfformulier op de website en/of een overeenkomst met ons
sluit. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht
ingevuld moeten worden. Dit zijn uw namen, geslacht, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en –plaats, nationaliteit,
burgerlijke staat, beroep, werkgever, salaris en huisdieren. De
persoonsgegevens worden gebruikt om een match te vinden tussen uw
zoekopdracht en een passende woning.
Tevens worden uw gegevens gebruikt voor credit checks en de opmaak van
huur- of koopcontracten.
Via het inschrijfformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres
is nodig ter bevestiging van uw inschrijving, maar kan in de toekomst ook
worden gebruikt om u middels een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van
woningen die interessant voor u kunnen zijn.
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van enkele cookies voor de
functionaliteit van de website. Het betreft hier lokale cookies, dus cookies die
op uw computer worden opgeslagen om bijvoorbeeld uw acceptatie van het
Cookiebeleid te onthouden. Op het moment van publicatie van de huidige
versie van deze Privacyverklaring werken wij niet met diensten als Google
Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies door onze website
treft u aan in de Cookieverklaring.
Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke
zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt
deze bedrijven 'bewerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de
hosting van de website verzorgt of dat gegevens opslaat in beveiligde servers
en/of een Cloud. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van
verantwoordelijke. Tevens zullen uw gegevens worden gebruikt bij de opmaak
van het huur- of koopcontract en zullen na ondertekening van het contract
worden doorgegeven aan de eigenaar en/of beheerder van de woning.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als
verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen
verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat,
waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet
bescherming persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen
heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan
info@woonhuis.nl.
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan
info@woonhuis.nl.
Klachten inzake uw privacy
Mocht u een klacht hebben rond de behandeling van uw privacy door
WOONHUIS onroerend goed, aarzelt u dan niet om contact met ons op te
nemen. Wij vertrouwen erop dat wij uw klacht in onderling overleg tot ieders
volle tevredenheid zullen kunnen oplossen.
Ondanks dat wijzen wij u op uw recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

This Privacy Statement explains how the responsible party handles the
processing of personal data. Among other things, it describes which
(categories of) personal data is collected and to which end this personal data
is being used.
Our processing of personal data falls within legal exemptions. For this reason,
our processing is not registered with the Dutch Personal Data Authority
(Autoriteit Persoonsgegevens).
The responsible party reserves the right to edit this Privacy Statement.
This privacy statement is recent as of May 15, 2018.
Ways and purposes of processing personal data
Firstly, personal data is processed when you register by way of the registration
form on the website and/or sign an agreement with us. The registration form
denotes which data fields are required to be filled out. These are your names,
gender, address information, phone number, e-mail address, date and place of
birth, nationality, marital status, profession, salary, and pets. The personal
data is used to match your query with a suitable accommodation.
Secondly, your personal data is used to run credit checks and for the drawing
up of rental or purchase contracts.
The registration form requires you to provide your e-mail address. The e-mail
address is required to confirm your registration, but future use may be to send
you newsletters to notify you of accommodations that might interest you.
The responsible party uses a few cookies on its website to ensure its correct
functionality. The cookies used are local cookies, i.e. cookies that are stored
on your computer, for instance to recall your acceptation of our Cookie
Statement. At the time of publication of this Privacy Statement, we do not
make use of services like Google Analytics. We refer to the Cookie Statement
for more information on the use of cookies.
Sharing of personal data with processors and third parties
Personal data is processed by companies which the responsible party has
entrusted with the execution of the contract. Dutch law refers to these
companies as ‘processors’ (NL: ‘bewerkers’). Examples include the hosting
company of the website or the company storing data on secure servers and/or
a Cloud environment. The processors act under the responsibility of the
responsible party.
Your personal data will also be used for the drawing up of the rental or
purchase contract and — after signing — passed on to the owner and/or
steward of the accommodation.
Apart from that, personal data will be shared with third parties in case the
responsible party is legally required to pass personal data to authorized
authorities.
Security
The responsible party has taken fitting technical and administrative
precautions in order to secure your personal data against loss or unlawful
processing. The website is SSL certified, ensuring the data to be sent by way
of a secure connection.
Your privacy rights
You have the right to view, edit, supplement, delete and protect your personal
data as stipulated in the Dutch Protection of Personal Data Act (Wet
bescherming persoonsgegevens, Wbp) and, as of May 25, 2018, the
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Should you want to make use of one of these rights, or have any questions
relating this Privacy Statement, please send an e-mail to info@woonhuis.nl.
You can unsubscribe from our newsletter by sending an e-mail to
info@woonhuis.nl.
Complaints concerning your privacy
In case you should have any complaint concerning the handling of your
privacy by WOONHUIS onroerend goed, please do not hesitate to contact us
directly. We trust that together, we will be able to solve any complaint you
might have to the full satisfaction of every party involved.
Despite this, you have the right to file a complaint with the Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

