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Vooraf

Omdat Stichting Wonen met Meer zich nog in de opstartfase bevindt (onze Kamer
van Koophandel gegevens zijn nog niet bekend), is nog niet duidelijk hoe en door
wie de kosten van het beheerderspaar, en eventuele services en dienstverlening in
rekening worden gebracht. Ook daar zijn gegevens voor nodig, maar dat geldt ook
voor de opstartfase.
Als wij verder zijn met de oprichting van de stichting en dus meer duidelijkheid
hebben, dan zal deze privacyverklaring worden aangepast. In die zin blijft het onze
aandacht vragen en dat is maar goed ook. Is de privacyverklaring gewijzigd, dan
wordt de nieuwste versie op de website gezet.

Doel

De privacyverklaring is er om u te informeren. Wij hebben namelijk een informatieverplichting. Hoe gaan wij als Wonen met Meer om met gegevens en uw privacy? In
deze privacyverklaring geven wij daar verder uitleg over. Onze privacyverklaring is
niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden.

Hoe zit dat met privacy en gegevens

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens. Link. De Autoriteit Persoonsgegevens zorgt dat
iedereen die uw gegevens gebruikt of bewaart dit op de juiste manier doet.

Beveiligingsmaatregelen

Wonen met Meer zorgt voor een juiste vastlegging van de persoonsgegevens in een
passende beveiliging. Dat geldt voor de website zelf, de e-mailcorrespondentie, het
computergebruik en de verwerking van de gegevens.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken adresgegevens om bijvoorbeeld een folder, flyer of om andere
informatie toe te kunnen sturen. De gegevens worden via het contactformulier op de
website verkregen, als er telefonisch afstemming is geweest en gegevens zijn
uitgewisseld of als er via bijvoorbeeld LinkedIn profielen informatie is gedeeld.
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Zonder deze gegevens kunnen wij als stichting geen activiteiten uitoefenen en
belangstellenden niet op een juiste manier informatie verstrekken. Gegevens die
nodig kunnen zijn: naam, adres, postcode, e-mail(s), bankrekeningnummer en
telefoonnummer(s).
Gebruik van individuele (film)beelden, teksten of reclamemateriaal door
Stichting Wonen met Meer:
 Voor de website gebruiken wij gratis (stock)beelden en beelden van derden.
Voor het gebruik van beelden met daarbij de nodige informatie van derden, is
vooraf toestemming gevraagd en gekregen.
 Beelden die worden gemaakt en gedeeld rondom PR-activiteiten van de
stichting, worden zoveel mogelijk pas ingezet na goedkeuring van
betrokkenen. Heeft u op dit punt vragen, dan kunt u via het contactformulier
op de website uw vraag achterlaten.
Wij verstrekken deze informatie niet aan anderen. Mocht dat om wat voor reden wel
nodig zijn, dan zullen wij daar eerst toestemming voor vragen of dat expliciet
vermelden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
De mogelijkheid bestaat om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele
onjuistheden te corrigeren. Via het contactformulier op de website kan daarvoor een
aanvraag worden gedaan. Als wij al eerder contact hebben gehad, kan daarover
gebeld worden. Anders zullen wij z.s.m. contact met betrokkenen opnemen en een
afspraak regelen.

Contact- en emailgegevens
 Als de gegevens gebruikt zijn om informatie versturen, dan worden deze na
een jaar verwijderd.
 Als belangstellenden zich hebben opgegeven voor de ondersteuning door
Wonen met Meer, dan blijven die gebruikt worden totdat er daadwerkelijk een
overeenkomst aangegaan wordt. De oude gegevens worden vervolgens na
een jaar verwijderd.
 Komt het uiteindelijk niet tot het afnemen van de diensten, dan worden deze
gegevens na een jaar verwijderd.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst/contract
De actuele gegevens worden verwerkt in de overeenkomst of het contract. Deze
blijven in gebruik, worden waar nodig geactualiseerd en gearchiveerd zolang de
overeenkomst loopt. Zie verder de daarvoor opgestelde algemene voorwaarden.
Na het stopzetten van de overeenkomst of het contract, worden de gegevens na een
jaar verwijderd.
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Gebruik website en Social Media

Als de website van Wonen met Meer voor de eerste keer wordt bezocht, zal
gevraagd worden de instellingen (m.u.v. de functionele cookies) aan- of uit te zetten.
Deze instellingen zijn later altijd nog aan te passen. Zie hiervoor het cookiebeleid dat
zichtbaar is onder iedere pagina. Zie voorbeeld:

Nieuws

Het laatste nieuws kunt u vinden op de website van Stichting Wonen met Meer.
Mocht u geen internet hebben, niet beschikken over een e-mailadres en/of u wilt de
informatie liever op papier toegestuurd krijgen, dan kunt u uw gegevens door
iemand anders via het contactformulier laten versturen. Op dit moment is er nog
geen openbaar postadres voor de stichting. Wij zullen met de binnenkomende
gegevens u vervolgens de gevraagde informatie toesturen.

Contactgegevens
www.wonenmetmeer.nl
info@wonenmetmeer.nl
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