Privacyverklaring Beheerscoöperatie Houtlaan U.A.
Dit is de privacyverklaring van de Beheerscoöperatie Houtlaan U.A., gevestigd te Assen,
Houtlaan 60, 9403 EN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 04083238, hierna te noemen: de Coöperatie.
De leden van de Coöperatie delen hun persoonsgegevens met de Coöperatie. Het bestuur
van de Coöperatie vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens.
In deze verklaring wordt uiteengezet hoe dit plaatsvindt en welke rechten de leden hebben.
Vragen naar aanleiding van deze verklaring kunnen gemaild worden naar
bestuur@houtlaan.nl.

Doel en grondslag
De Coöperatie beheert de mandelige gebieden aan de Houtlaan in Assen. Het medeeigendom van deze gebieden is gekoppeld aan het lidmaatschap van de Coöperatie. Dit
vormt de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van haar leden door de
Coöperatie ten behoeve van:
• De communicatie van het bestuur naar de leden,
• Het organiseren van een jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).
• Het administreren van de jaarlijks verschuldigde en betaalde contributies.

Overzicht van persoonsgegevens
Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die de Coöperatie verwerkt.
Voor communicatie van het bestuur met de leden:
• Adresgegevens
• Emailadres
• Naam van een of meerdere bewoners van het huis, en de datum waarop ze in de
Houtlaan zijn komen wonen.
• Telefoonnummers van de bestuursleden, en telefoonnummers en/of additionele
emailadressen van leden, zoals ze dit aan het bestuur meegedeeld hebben.
Het organiseren van de ALV:
• Presentielijst op ALV
• Notulen van ALV. Door een bijdrage te leveren aan de ALV, wordt een lid met naam
en huisnummer in de notulen genoemd. Deze notulen worden aan de leden
verstuurd.
Voor de administratie van de contributies:
• Naam
• Adresgegevens
• Bankrekeningnummer van leden (voor het terugstorten van het inleggeld bij
verhuizing)
• Bijschrijvingen van contributies van leden op de bankrekening van de Coöperatie.

Bewaartermijnen
De Coöperatie bewaart de persoonsgegevens van de leden in overeenstemming met de
AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens
verzameld zijn. Het lidmaatschap van de Coöperatie eindigt als het huis van een lid verkocht
is. Voor financiële stukken geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Een lid heeft het recht de Coöperatie te verzoeken om inzage in zijn/haar persoonsgegevens
(tenzij de Coöperatie op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en
om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Het lid dient zich bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien het lid wenst dat de gegevens verwijderd worden,
zal dat alleen mogelijk zijn als het lidmaatschap beëindigd wordt op een manier die in de
statuten van de Coöperatie omschreven staat.

Beveiliging persoonsgegevens
De Coöperatie treft passende maatregelen om de persoonsgegevens van de leden te
beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige
verwerking. De Coöperatie zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Emailcommunicatie naar de leden vindt plaats als bcc (blind copy). Hierbij zijn de email
adressen van de leden niet zichtbaar voor andere leden en derden.

Contactgegevens
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, kan contact opgenomen worden met
bestuur@houtlaan.nl.

Wijziging van het privacy beleid
De Coöperatie past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website www.houtlaan.nl zal steeds de meest recente versie van deze
privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Coöperatie zich
inspannen om deze naar de leden te communiceren.

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft een lid het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoonnummer:

Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (op afspraak)
088 - 1805 250

