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PRIVACYREGLEMENT  
 
Bewonersoverleg Villawijk Koekoekbos 
Het Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos (BO) is wettelijk verplicht om aan de eisen te 
voldoen van de Algemene Verordening Gegevensbeschermijn (AVG). Uw persoonsgegevens 
die in onze administratie vastliggen, werden natuurlijk altijd al zorgvuldig behandeld en dat 
blijft het BO doen. In dit privacyreglement wordt vastgelegd hoe de persoonsgegevens 
worden beheerd. 
 
Privacyreglement 02-2019 
Het BO verzamelt alleen persoonsgegevens die zij nodig heeft om te functioneren en 
waarvoor u aantoonbaar toestemming hebt gegeven.  
 
Wat houdt beheren van persoonsgegevens in? 
De Persoonsgegevens die in het adressen-bestand staan zijn:  
Voornamen en achternamen, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen en of u 
wel/niet meedoet aan de wijkgerelateerde Whatsapp groepen.  
 
Onder beheren wordt verstaan: het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw 
gegevens. Het bestuur van het BO neemt in het adressenbestand alleen persoonsgegevens 
op van die bewoners die geen bezwaar hebben gemaakt dat hun gegevens worden gebruikt 
voor het per email ontvangen van de agenda, nieuwsbrief/notulen, enquête, uitnodigingen 
of andere wijk gerelateerde communicatie. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens? 
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij het bestuur 
van het BO. De gegevens worden electronisch opgeslagen op een wijze, die niet voor derden 
toegankelijk is. Binnen het BO hebben alleen bestuursleden en door het bestuur 
aangewezen personen (voor wiens activiteiten toegang noodzakelijk is), toegang tot de 
persoonsgegevens.  
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Zodra u als wijkbewoner geen agenda, nieuwsbrief/notulen, enquête, uitnodigingen of 
andere wijk gerelateerde communicatie per email meer wilt ontvangen, dient u dit kenbaar 
te maken naar de Secretaris: Secretaris@bo-villawijk-koekoekbos.nl 
Uw persoonsgegevens worden dan uit het adressenbestand verwijderd en u ontvangt géén 
agenda, nieuwsbrief/notulen, enquête, uitnodigingen of andere wijk gerelateerde 
communicatie meer. U ontvangt hiervan een bevestiging.  
 
Privacy op de website van het Bewoners Overleg 
De volgende (mogelijk deels) privacy gevoelige informatie is achter een wachtwoord 
aanwezig op de website: 

• Alle nieuwsbrieven sinds de oprichting van het BO in 2010 
• Alle verslagen van wijkvergaderingen sinds de oprichting 
• Agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen  
• Fotoseries van wijkevenementen zoals wijk BBQ’s en golftoernooien.  
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De website maakt geen gebruik van cookies en een met encryptie beveiligde (https) 
verbinding. 

 
Worden de persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruikt? 
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij het BO daartoe wettelijk 
verplicht is.  
 
Welke rechten heeft u bij het BO en hoe om te gaan met een klacht? 
Met dit privacyreglement informeren wij u als deelnemer wat wij doen met uw 
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en het recht om uw gegevens 
deels te wissen. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door het 
BO dan kunt u dit melden bij de Secretaris. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een 
privacyklacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Ook kunt u er voor kiezen 
om naar de rechter te gaan. 
 
Kan dit privacyreglement gewijzigd worden?  
Dit is mogelijk in de toekomst. Wij stellen u daarvan via een nieuwsbrief op de hoogte.  
 
Opslag persoonsgegevens. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat het beheer van het adressenbestand aan de 
beveiligingsnorm voldoet die redelijkerwijs van een geautomatiseerd deelnemersbestand 
mag worden verwacht.  
 
 
 


