Privacyverklaring
Als u een woning huurt of koopt, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de
gegevens over uw inkomen.
GWMD Beheer gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Wet
bescherming persoonsgegevens).
Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te
maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u
gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Huurt of koopt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze
gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen.
Wordt of bent u klant van GWMD Beheer, dan hebben we altijd nodig:





Uw volledige naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Sluit u een huur- of koopovereenkomst met ons, dan hebben we ook nodig:






Uw inkomensgegevens (loonstrook, jaaropgave)
Uw betalingsgegevens (bankrekening)
Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en
pasfoto wegstrepen op deze kopie).
Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden
daarvan zijn gegevens over uw huishouden (uit hoeveel en welke mensen dat bestaat).
Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en de (vorige)
eigenaar. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als
huurder.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij
beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed.
Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover
zo snel mogelijk.
Contact met aannemers
Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning? Dan doen onze vaste
aannemers deze werkzaamheden vaak voor ons.
Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken.
Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken.
Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.
Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:




In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
Als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door
huurders of kopers).

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.
Toepasselijkheid van deze privacyverklaring


Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij of via ons huren of kopen.
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