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Inleiding 
 

Dit reglement is een nadere uitwerking van een onderdeel van onze “Gedragscode 

integriteit”. In deze code  wordt beschreven hoe de organisatie in zijn algemeenheid omgaat 

met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie van haar klanten (onder klanten worden 

huurders, woningzoekenden, kopers en ex-huurders verstaan). Ook voor de verwerking van 

andere persoonsgegevens (van medewerkers, afgevaardigden, commissarissen, 

leveranciers en relaties) hanteert Velison Wonen dezelfde normen: niet meer gegevens 

verwerken dan nodig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.  

De “Gedragscode integriteit is te vinden op onze website (www.velisonwonen.nl) en is 

tevens verkrijgbaar op ons kantoor. 

In het kader van haar dienstverlening en bedrijfsvoering legt Velison Wonen 

persoonsgegevens vast. We streven er in dat kader naar zo volledig mogelijke 

contactgegevens in de administratie op te nemen, waaronder ook   e-mailadressen en extra 

telefoonnummers van de huurder) in de administratie op te nemen. We houden ons - 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. In dit 

“Privacyverklaring” is vastgelegd hoe de organisatie van Velison Wonen met de 

persoonsgegevens omgaat en waarvoor deze worden gebruikt. 

  

http://www.velisonwonen.nl/
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1. Definities  

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Het betreft onder 

meer (oud) huurders, bewoners, woningzoekenden, kopers en anderen. 

Bewerker: degene die in opdracht of in loondienst van Velison Wonen de persoons-

gegevens bewerkt of aanpast. 

Ontvanger: degene die de persoonsgegevens ontvangt waaronder begrepen 

medewerkers en opdrachtnemers van Velison Wonen. 

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. 

Persoonsgegevens: elk gegeven met betrekking tot een natuurlijk persoon. Dit betekent 

dat anonieme gegevens geen relevante gegevens in de zin van dit reglement zijn. 

Be- of verwerken: elke handeling die gericht is op het verzamelen, opvragen, ordenen, 

bewaren, verstrekken, doorsturen, raadplegen, bewerken, afgeven, afschermen, 

opslaan, vernietigen etc. van persoonsgegevens. Alles in de ruimste zin van het woord. 

Verantwoordelijke: de rechtspersoon die in de zin van de Wbp de verantwoordelijkheid 

draagt dat de wet wordt nageleefd. 

Wet: alle wettelijke regelingen waaronder in dit verband begrepen de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). Een belangrijke regel die per 1 januari 2016 in werking is 

getreden is de Wet Meldplicht Datalekken waardoor organisaties die een datalek 

constateren moeten dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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2.      Doel verwerking persoonsgegevens door Velison Wonen 

2.1  Velison Wonen en de met haar gelieerde ondernemingen verwerken persoonsgegevens in 

het kader van haar taken als woningcorporatie. Persoonsgegevens worden o.a. gebruikt 

voor het verhuren, beheren, onderhouden en het verkopen van woon- en bedrijfsruimtes. 

De gegevens worden ook gebruikt voor het zorg dragen voor een goede woonomgeving, 

bijvoorbeeld als er sprake is van overlast, voorkoming en bestrijding van woonfraude, 

handelingen in strijd met de Opiumwet en andere strafwetgeving. Daarnaast worden de 

gegevens gebruikt voor het woningmarktonderzoek,  en het onderzoeken naar de kwaliteit 

van onze dienstverlening om deze te kunnen verbeteren.  

 

3.      (elektronische) Verwerking 

3.1.  Velison Wonen zal niet meer gegevens verwerken dan voor haar taken noodzakelijk is. 

Verwerking gebeurt altijd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens die 

op dat moment van toepassing is. 

3.2  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien: 

  a.  de betrokkene voor verwerking zijn toestemming heeft verleend; 

b.  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de contractuele 

relatie tussen partijen en de relatie tussen de contractpartijen van Velison Wonen 

onderling; 

  c.  dit nodig is zodat Velison Wonen haar wettelijke plichten kan nakomen; 

 d. Velison Wonen een ander gerechtvaardigd belang heeft dat te doen. Dat is  

bijvoorbeeld het geval als de gegevens geanonimiseerd worden voor statistische 

doeleinden of om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen onderzoeken. 

3.3  Velison Wonen kan voor de uitvoering van haar taken derden inschakelen buiten haar 

organisatie. Deze derden zullen gebonden zijn aan de zelfde rechten en plichten als 

Velison Wonen in het kader van dit privacyreglement en de Nederlandse wet. 

3.4  Velison Wonen zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden of goede 

doelen gebruiken. 

3.5  Naast de gegevens die noodzakelijk zijn voor de huuradministratie van Velison 

Wonen worden eveneens gegevens omtrent overlastsituaties of huurschulden 

opgenomen in het dossier.  
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4.   Rechten betrokkenen / klanten 

4.1  Betrokkene heeft het recht op inzage in zijn of haar dossier. De betrokkene kan dat 

schriftelijk of mondeling bij de beheerder vragen. Bij het verzoek zal de betrokkene 

gevraagd worden zich te identificeren. Op een verzoek tot inzage wordt binnen twee weken 

schriftelijk beslist. Indien in het dossier gegevens van derden zijn opgenomen, zal de 

beheerder gerechtigd zijn eerst met die derde te overleggen. Indien nodig zullen de 

gegevens van derden door de beheerder worden afgeschermd. Een derde heeft het recht 

zich te verzetten tegen het niet afschermen van zijn naam of het delen van zijn gegevens.  

4.2 De betrokkene heeft altijd het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. 

Hij/zij kan ook staan op verwijdering van niet relevante gegevens. Op een verzoek tot 

aanpassing wordt binnen 14 dagen beslist. Iedere beslissing wordt gemotiveerd. 

4.3.  De rechten van betrokkenen en derden kunnen in bepaalde gevallen beperkt worden. 

Voorbeelden zijn de veiligheid van de staat, de bescherming van betrokkenen of 

derden, gewichtige economische en financiële belangen van de staat en openbare 

lichamen en de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. 

5.  Vertrouwelijkheid, geheimhouding, beveiliging 

5.1   Vanuit Velison Wonen wordt er in principe geen privacygevoelige informatie van 

betrokkenen/klanten aan derden verstrekt. Hier wordt zeer strikt mee omgegaan, omdat 

klanten in alle opzichten moeten kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van hun 

gegevens. 

5.2 Binnen Velison Wonen zullen alleen die medewerkers die dit nodig hebben voor de 

uitvoering van hun werk de persoonsgegevens kunnen raadplegen. Zij mogen dit alleen 

doen voor het doel waarvoor de gegevens opgeslagen worden en alleen voor 

werkzaamheden in het kader van de uitoefening van hun functie. In het “Handboek 

Velison Wonen”  zullen ze op de inhoud van dit privacyreglement worden gewezen en 

dienen zij aan de vertrouwelijkheid te conformeren. Alle werknemers die in het kader van 

de uitoefening van hun taak inzage in de gegevens hebben, zullen zich verplichten tot 

geheimhouding. 

5.2  Velison Wonen treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van 

gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. 

5.3 Indien Velison Wonen met een derde samenwerkt om onderzoek te verrichten, dan 

wordt met deze derde een bewerkersovereenkomst afgesloten om de verwerking van 

persoonsgegevens zo veel mogelijk in te perken en te beschermen. 
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6.  Bewaartermijnen 

In verband met de wetgeving zullen dossiers en financiële stukken gedurende de wettelijke 

termijnen moeten worden bewaard. Persoonsgegevens die steeds geactualiseerd worden en 

die bewaard worden voor een bepaald doel, zullen verwijderd worden zodra ze niet meer 

nodig zijn, behalve wanneer een wettelijke verplichting van Velison Wonen zich daartegen 

verzet. 

7. Klachten 

Klachten en geschillen over de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit reglement 

kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de directeur bestuurder van 

Velison Wonen. 

Binnen twee weken na ontvangst van een klacht wordt de betrokkene door Velison Wonen 

uitgenodigd de klacht toe te lichten. Binnen twee weken na de toelichting deelt Velison 

Wonen de beslissing op de klacht schriftelijk aan de betrokkene mee. 

De betrokkene kan in het kader van dit reglement ook een klacht indienen bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. 

8. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016 en geldt voor onbepaalde tijd. Het 

reglement kan door de directie van Velison Wonen gewijzigd, aangevuld of ingetrokken 

worden. De Wbp en de belangen van de betrokkenen blijven daarbij leidend. 

 


