PRIVACYVERKLARING
WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW
De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling dat in heel Europa
persoonsgegevens veilig worden bewaard. WSW vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom
alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe WSW
met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.
Verantwoordelijke
WSW kan op grond van de AVG aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat
WSW beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke
manier. WSW is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.
(Zakelijke) persoonsgegevens
WSW verwerkt alleen zakelijke persoonsgegevens. WSW verwerkt deze doordat u of uw organisatie
gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de zakelijke persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Zakelijke adresgegevens;
- Zakelijk telefoonnummer;
- Zakelijke e-mailadres;
- Overige (zakelijke) persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en
telefonisch contact.
Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?
WSW heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig om de dienst die u of uw organisatie van WSW
afneemt uit te kunnen voeren. Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden (bijvoorbeeld
aanmelding voor de nieuwsbrief, het meedoen aan een poll), zal er voor deze zaken om uw
toestemming worden gevraagd.
Beveiliging persoonsgegevens
WSW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk
te voorkomen en tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wsw.nl. WSW verwerkt
persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU. Indien WSW gebruik maakt van verwerkers die buiten de
EU persoonsgegevens verwerken, dan zal WSW zoveel als redelijkerwijs mogelijk is passende
waarborgen te bedingen die mogelijk maken dat betrokkenen ook in die situatie hun rechten op grond
van de AVG kunnen afdwingen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
WSW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
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Intern register
WSW houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register bevat
geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en
wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.
Uw privacy rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSW en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wsw.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder
(de Autoriteit Persoonsgegevens).
Samenwerking met verwerkers
WSW is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid
aan andere partijen. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te
zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als WSW dit doet.
Kritisch kijken bij formulieren
WSW verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke
informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven wanneer u bijvoorbeeld een foto uploadt of een
opmerkingenveld invult. Vooral op foto’s is vaak meer te zien dan nodig. Vul ook geen telefoonnummer
of andere persoonsgegevens in een veld bestemt voor opmerkingen in. WSW kan geen
verantwoordelijkheid nemen voor persoonsgegevens die in dit soort velden zijn ingevuld en meer
informatie bevatten dan door WSW was opgevraagd in het kader van haar werkzaamheden.
Vragen
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, de manier waarop WSW persoonsgegevens
verwerkt of wel een klacht wilt melden, dan kunt u contact opnemen met info@wsw.nl, waarna de
daartoe aangewezen Data Protection Officer hierop binnen redelijke termijn zal reageren.

