
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Privacyverklaring AVG 

Beste aspirant-leden! 

De Vereniging Centraal Wonen Kopen (hierna: VCWK) verwerkt persoonsgegevens. In deze 
privacy verklaring informeren wij je welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke 
doeleinden. Ook leggen we je uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen 
(jouw privacyrechten) en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.  

Verantwoordelijke 

De VCWK is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Persoonsgegevens worden door de 
VCWK zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de 
privacywetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelt de VCWK? 

1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
2. Telefoonnummer 
3. E-mailadres 
4. Inschrijfformulier  
5. Bankrekeningnummer (IBAN)  

Voor welke doeleinden verwerkt de VCWK jouw persoonsgegevens? 

De VCWK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde 
doeleinden.  

 De informatiedag  

Geïnteresseerden voor de Informatiedag geven hun naam, e-mail en woonplaats op via de 
website www.klopvaart.nl. Deze gegevens worden via een online formulier van Podio 
verwerkt en periodiek verwijderd (circa eenmaal per jaar).  

Inschrijving wachtlijstmap 

Geïnteresseerden sturen het inschrijfformulier op, deze wordt verwerkt en beheert door de 
wachtlijstcommissie. De gegevens van wachtlijsters worden als volgt bewaard.  

1) De formulieren van mensen die interesse tonen en een formulier opsturen maar daarna 
hun inschrijving niet bevestigen. Deze formulieren worden na 6 maanden geen contact 
vernietigd.  

http://www.klopvaart.nl/


2) De formulieren van mensen die ingeschreven staan in de aspirantenmap en hun 
inschrijving behouden d.m.v. betalen verlenggeld blijven bewaard tot het moment dat het 
verlenggeld niet meer wordt betaald. Na het uitschrijven worden deze formulieren vernietigd.  

3) De formulieren van mensen die uiteindelijk bewoners worden, blijven bewaard in een 
archiefmap. Deze wordt beheert door de wachtlijstcommissie.  

Gegevensdeling met derden 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, 
verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De VCWK kan jouw 
(persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt 
gegeven. 

De VCWK verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende 
organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
(vordering). 

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen? 

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de VCWK. Geef daarbij duidelijk aan dat 
het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken 
jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de VCWK nog 
aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.  

Stuur je verzoek naar: centraalwonen@klopvaart.nl  

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

Vragen 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze 
privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar 
bestuur@klopvaart.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2020. 

De VCWK behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de 
privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste 
versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er 
aanpassingen zijn. 
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