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Algemeen
In het kader van haar dienstverlening en bedrijfsvoering legt Woonvisie persoonsgegevens vast.
Woonvisie streeft er in dat kader naar zo volledig mogelijke contactgegevens (waaronder ook e-mail
en extra telefoonnummers van de huurder) in de administratie op te nemen. Woonvisie houdt zich -als
verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - voor de verwerking
van dergelijke gegevens in alle gevallen aan de regels van deze wet. Vanaf 25 mei 2018 zal
Woonvisie zich houden aan alle regels van de alsdan van toepassing wordende Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
In dit privacyreglement is vastgelegd hoe Woonvisie met de persoonsgegevens omgaat en waarvoor
deze worden gebruikt.
Woonvisie heeft informatie van haar klanten (onder klanten wordt verstaan: huurders,
woningzoekenden, kopers en ex-huurders) veelal nodig. Dit reglement is te vinden op de website van
Woonvisie http://www.wv.nl/.
Woonvisie informeert huurders over de verwerking van Persoonsgegevens door middel van een
privacy reglement op haar website.
Met het privacyreglement willen wij transparant zijn over: welke informatie wij over u vastleggen, voor
welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt en hoe lang deze informatie wordt bewaard. Uw
gegevens worden op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet, verzameld en verwerkt.
Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij voorzorgsmaatregelen en is er een coördinator
privacy aangesteld.

1. Begrippen
Beheerder: Degene die in opdracht van Woonvisie belast is met het beheer van de
persoonsgegevens;
Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
Bewerker: Degene die in opdracht van Woonvisie de gegevens bewerkt;
Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon
die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken;
Ontvanger: Degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, onder wie begrepen
medewerkers van Woonvisie;
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens en vallen niet onder dit protocol;
Verantwoordelijke: de rechtspersoon die in de zin van de Wbp de verantwoordelijkheid draagt
dat de wet wordt nageleefd;
Verstrekken van gegevens: Het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;
Verwerking van gegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
verzending, verspreiding of enig andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2. Doel van de gegevensverwerking door Woonvisie
2.1 De verwerking van persoonsgegevens door Woonvisie vindt plaats in het kader van het toewijzen,
verhuren, beheren en onderhouden van woon- en bedrijfsruimten, voorkoming en bestrijding van
overlast en woonfraude, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving,
alsmede het aan- en verkopen van woon- en bedrijfsruimte door Woonvisie.
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2.2 De verwerking geschiedt met het oog op:
a. De uitvoering van de woonruimteverdeling;
b. De uitvoering van een huurovereenkomst in de meest brede zin;
c. De uitvoering van een koopovereenkomst in de meest brede zin;
d. Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
e. Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die
vorderingen;
f. Het ondersteunen bij een aanvraag huurtoeslag;
g. Het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken;
h. Het tegengaan van overlast, woonfraude, hennepteelt en vergelijkbare handelingen die strijdig
zijn met de bepalingen in de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;
i. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
j. Activiteiten van intern beheer;
k. De uitvoering of toepassing van een andere wet.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1 Woonvisie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de onder 2 genoemde
doeleinden.
3.2 Persoonsgegevens worden door Woonvisie alleen verwerkt indien:
a. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
betrokkene partij is of wenst te worden;
b. De betrokkene met de ondertekening van de huurovereenkomst voor de verwerking zijn
ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
c. De benodigde gegevens noodzakelijk zijn voor het doen van onderhoud aan de woning van
betrokkene;
d. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van Woonvisie en de met haar verbonden instellingen of ondernemingen;
e. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
Kopie van een identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs) wordt niet toegepast. Vastleggen van het Burger –
Service-Nummer (Bsn) kan wel worden gebruikt. Dit in het kader van andere regelgeving zoals de wet
huurtoeslag en /of de algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen.
Gegevens rondom medische aantekeningen en andere zorg gerelateerde onderwerpen (niet
noodzakelijk ter uitvoering van het huurcontract), strafrechtelijke gegevens die niet relevant zijn voor
het woongedrag in brede zin, of gegevens omtrent geloof en afkomst worden niet vastgelegd.
3.3 Medische gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de huurovereenkomst,
bijvoorbeeld ten aanzien van medisch geïndiceerde aanpassingen aan de woning, of met betrekking
tot huurovereenkomsten waaraan een zorg- of begeleidingsovereenkomst gekoppeld is, zullen worden
opgenomen in een dossier. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Woonvisie
en medewerkers van bewerkers, die gezien hun functie dan wel taak over deze informatie dienen te
beschikken.
3.4 Gegevens omtrent onrechtmatige bewoning, overlast in de meest brede zin, handelen in strijd met
de Opiumwet of betalingsachterstanden worden opgenomen in een dossier.. Deze dossiers zijn alleen
toegankelijk voor medewerkers van Woonvisie en medewerkers van bewerkers, die gezien hun functie
dan wel taak over deze informatie dienen te beschikken.
3.5 Indien betrokkene uitdrukkelijk aangeeft het telefoonnummer en/of e-mailadres geheim te willen
houden, dan zal Woonvisie dit zo veel als mogelijk respecteren en slechts vastleggen indien die
noodzakelijk is voor de uitvoering van de huurovereenkomst en de onder 2 bedoelde doeleinden, en
deze niet bereikt kunnen worden zonder vastlegging/verwerking van deze gegeven.
3.6 Ter voorkoming, beperking en/of bestrijding van hennepteelt, woonfraude, betalingsachterstanden,
overlastveroorzaking en vergelijkbare handelingen die strijdig zijn met de bepalingen in de
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huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden, een en ander als bedoeld in 3.4, wisselt
Woonvisie persoonsgegevens uit met de Belastingdienst, Gemeenten, Wijkteams, Politie en andere
ketenpartners.
Voor zover de afgifte van gegevens niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting sluit zij met hen een
convenant af, waarin zij er zorg voor draagt dat de verdere verwerking van persoonsgegevens door
hen voldoet aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) als die van kracht is in de loop van Mei 2018) voorschrijft.
Daarnaast stelt zij persoonsgegevens van betrokken ter beschikking aan
samenwerkingspartners/bewerkers (aannemer, deurwaarder, administratiekantoor, etc.) om rechten
en verplichtingen, waaronder leveringen, diensten en betalingen voortvloeiend uit het desbetreffende
contract te organiseren, te sturen en te controleren. Met hen sluit zij bewerkersovereenkomsten,
waarin zij er ook zorg voor draagt dat de verdere verwerking van persoonsgegevens door hen voldoet
aan de regels die de Wbp (en AVG) voorschrijft.
In de convenanten en bewerkersovereenkomsten maakt zij schriftelijke afspraken met de betrokken
partijen over: doel en grondslag van de gegevensverwerking, te verwerken persoonsgegevens, te
treffen beveiligingsmaatregelen, bewaar-, back up- en vernietigingsprocessen, verstrekking van
persoonsgegevens aan subbewerkers, doorgifte persoonsgegevens buiten de EU, overdracht en
vernietiging van persoonsgegevens na afloop van de overeenkomst, waarschuwingsplicht voor de
bewerker om eventuele instructies in strijd met de AVG aan Woonvisie te melden, geheimhouding,
auditmogelijkheden, datalekken en onderlinge aansprakelijkheid.

4. Beveiligingscamera’s
4.1 Beveiligingscamera’s worden alleen opgehangen voor het beperken van overlast gevende
situaties of het tegengaan van vandalisme alleen daar waar het gaat om bezit van Woonvisie of in
bezit van Woonvisie binnen een Vereniging van Eigenaren en/of in de algemene ruimten van
complexen binnen een VvE waarin Woonvisie bezit heeft. Woonvisie neemt daarbij de Beleidsregels
Cameratoezicht van de Autoriteit persoonsgegevens in acht en blijft binnen de kaders van artikel 38
van het Vrijstellingsbesluit Wbp. Woonvisie zal geen heimelijke beveiligingscamera’s hanteren en
duidelijk aankondigen dat zij gebruik maakt van beveiligingscamera’s.
4.2 De beelden, opgenomen door beveiligingscamera’s, worden alleen bekeken door een door de
directie aangewezen persoon, dan wel een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar in dienst van de
Politie; Woonvisie draagt zorg voor passende beveiliging van opgenomen beelden;
4.3 De beelden worden alleen gebruikt voor het vaststellen van de aard van de overtreding, dan wel
om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren, en niet langer bewaard dan 4 weken, of
langer, doch slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van eventuele
incidenten;
4.4 In uitzonderlijke gevallen, wanneer dit noodzakelijk is voor het vaststelling van woonfraude of
ander misstanden, en niet anders dan na afweging van alle belangen, in het bijzonder het
privacybelang van betrokkenen, kan Woonvisie tijdelijk gebruik kan van heimelijke cameraobservatie.
Voor dergelijke heimelijk cameratoezicht dient er melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan
te worden.
Rondom het gebruik van camera’s is een apart ‘’protocol cameratoezicht’’ opgesteld.

5. Verstrekking van gegevens
5.1 Tenzij noodzakelijk voor uitvoering van één van de in artikel 2 genoemde doeleinden of van een
wettelijke bepaling, verstrekt Woonvisie slechts gegevens aan derden na de uitdrukkelijke
toestemming van betrokkene.
5.2 Gegevens van betrokkene worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
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5.3 Gegevens kunnen voor statische doeleinden worden gebruikt. In de resultaten van deze
onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot natuurlijke personen, waarmee dit niet langer
persoonsgegevens zijn en dit protocol niet van toepassing is.

6. Rechten betrokkenen
6.1 Recht op informatie:
Woonvisie informeert betrokkene, zoveel mogelijk voordat zij gegevens van deze betrokkenen
verwerkt, welke gegevens zij verwerkt, met welk doel, en van wie die gegevens afkomstig zijn, tenzij
deze informatie al bekend is bij betrokkene, dit een onevenredige inspanning van Woonvisie vergt, of
indien een (ander) zwaarwegend belang daaraan in de weg staat.
6.2 Recht op inzage:
Betrokkene heeft het recht aan Woonvisie te vragen of, en zo ja, welke persoonsgegevens Woonvisie
van hem verwerkt. Woonvisie geeft hierop binnen vier weken antwoord. Woonvisie kan inzage
(gedeeltelijk) weigeren, indien inzage een inbreuk zou maken op de rechten van anderen, of indien
een (ander) zwaarwegend belang daaraan in de weg staat.
6.3 Recht op correctie en verwijdering:
Betrokkene heeft het recht Woonvisie gemotiveerd te vragen zijn persoonsgegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist,
onvolledig of niet ter zake doend zijn, of in strijd met de wet verwerkt worden. Woonvisie geeft hierop
binnen vier weken antwoord. Woonvisie zal, indien zij een hiertoe strekkend verzoek van betrokkene
afwijst, de redenen daarvoor mededelen.
6.4.a Recht van verzet:
Betrokkene heeft het recht om, indien Woonvisie zijn persoonsgegevens verwerkt op de grondslag
genoemd in artikel 3.2 onder d., hiertegen gemotiveerd verzet aan te tekenen op grond van bijzondere
persoonlijke omstandigheden. Woonvisie geeft hierop binnen vier weken antwoord. Woonvisie zal,
indien zij een hiertoe strekkend verzoek van betrokkene afwijst, de redenen daarvoor mededelen.
6.4.b Recht van verzet tegen gebruik voor commerciële en charitatieve doeleinden (direct marketing):
Betrokkene heeft het recht om te allen tijde kosteloos verzet aan te tekenen tegen gebruik van zijn
persoonsgegevens voor commerciële of charitatieve direct marketing doeleinden. Woonvisie deze
verwerkingen alsdan direct beëindigen en geeft desgevraagd binnen vier weken aan betrokkene aan
welke maatregelen zij heeft genomen.
6.5 Recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens:
Betrokkene kan verzoeken om elke vorm van verwerking, met uitzondering van opslag, (tijdelijk) te
beperken, bijvoorbeeld in geval de juistheid van de gegevens door de betrokkene wordt betwist, of
juist in het geval de gegevens reeds vernietigd/gewist zouden moeten worden maar betrokkene er,
bijvoorbeeld in het kader van een procedure, belang bij heeft dat deze bewaard blijven.
6.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit:
Betrokkene kan Woonvisie verzoeken om de hem betreffende, in het verleden door de betrokkene
verstrekte, persoonsgegevens in bestandsformaat op te vragen, zodat hij die eenvoudig naar een
andere verantwoordelijke kan overdragen. Desgevraagd zal Woonvisie deze persoonsgegevens
rechtstreeks aan een opvolgende verantwoordelijke overdragen,
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7. Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de huur is geëindigd en alle lopende zaken zijn
afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens langer bewaard dienen te blijven ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld in kader van art. 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen). Basisgedachte is dat de persoonsgegevens niet onnodig worden bewaard als er verder
geen belemmeringen meer zijn.
Als er geen verdere belangen meer zijn, voor de verantwoordelijke van de data, zullen uiterlijk 2 jaar
na einde contract, alle dossiers worden verwijderd, dit conform de indicatieve bewaartermijnen
vermeld in artikel 14 lid 5 van het Vrijstellingsbesluit van de Wbp.

8. Klachtenregeling
8.1 Klachten en geschillen over de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit reglement kunnen
schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de teammanager Wijk- en Woonbeheer van
Woonvisie.
8.2 Binnen vier weken na ontvangst van een klacht wordt de betrokken klant door Woonvisie
uitgenodigd de klacht toe te lichten. Binnen vier weken na de toelichting deelt Woonvisie de beslissing
op klacht schriftelijk aan de betrokken klant mee.
8.3 Tegen de beslissing van de teammanager Wijk- en Woonbeheer van Woonvisie kan bezwaar
worden ingediend bij het directie-bestuur van Woonvisie. De gemotiveerde beslissing van de
Directeur-bestuurder is bindend voor alle partijen.
8.4 Deze klachtenregeling laat het recht van betrokkene onverlet om zich te wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens of om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, zoals bedoeld in artikelen
46 en 47 Wbp.

9. Geheimhouding, beveiliging
Vanuit Woonvisie wordt er in principe geen privacygevoelige informatie van klanten aan derden
verstrekt. Hier wordt zeer strikt mee omgegaan, omdat klanten in alle opzichten moeten kunnen
rekenen op vertrouwelijke behandeling van hun gegevens. Woonvisie draagt zorg voor
geheimhouding van al wat haar tijdens het uitvoeren van haar functie ter kennis komt of door anderen
aan ons in vertrouwen wordt meegedeeld. Binnen Woonvisie geldt dat alle personen die werkzaam
zijn bij Woonvisie of ten dienste van Woonvisie werkzaamheden verrichten en daarbij kennis nemen
van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot
mededeling hiertoe wel verplicht. Voorts is gebruik van klantgegevens door medewerkers van
Woonvisie alleen toegestaan als deze voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is.
Woonvisie neemt daarnaast passende beveiligingsmaatregelen, rekening houdend met de stand van
de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking,
alsook de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van
betrokkene en hanteert passende beveiligingsprocedures om persoonsgegevens te beschermen.
Woonvisie gaat uit van de principes ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’. Dit houdt in, dat privacy
zoveel mogelijk in het ontwerp van processen en producten (design) wordt meegenomen en
standaard zo min mogelijk persoonsgegevens wordt verwerkt (default).
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10. Inwerkingtreding, reikwijdte, wijzigingen, publicatie
11.1 Dit Privacyreglement treedt in werking op 1 Mei 2017.
11.2 Dit Privacyreglement geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het reglement te allen
tijde door Woonvisie kan worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. Wijzigingen of aanvullingen
vinden plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels.
11.3 Alle kwesties die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens en waarin dit
reglement niet voorziet, worden ter beoordeling voorgelegd aan de directie van Woonvisie.
11.4 Dit Privacyreglement ligt voor een ieder ter inzage op kantoor van Woonvisie en is te
raadplegen/te downloaden via internet http://www.wv.nl/.
11.5 Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Woonvisie”.
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