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PRIVACYVERKLARING SWRZ 

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (hierna: SWRZ) hecht veel waarde aan de bescherming 

van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geven we heldere en transparante informatie over 

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

 

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat 

daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. SWRZ houdt zich in alle gevallen aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij: 

► uw persoonsgegevens verwerken om het doel te bereiken waarvoor u ze heeft verstrekt aan ons. 

De doelen en het soort persoonsgegevens die wij daarvoor gebruiken staan in deze verklaring 

beschreven. 

► het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die nodig zijn voor  

de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

► u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens. 

► de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens is gegarandeerd. 

► op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

SWRZ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Als u vragen heeft na het lezen van 

onze privacyverklaring of contact met ons wenst, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: 

 

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid 

Groot Handelsgebouw 

Stationsplein 45, unit A6.002 

3013 AK Rotterdam 

Email: info@swrz.net 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Misschien bent u voornemens een woning te huren, een woning te verkopen of te kopen bij SWRZ. 

Het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, is het opstellen van een huur- of koopovereenkomst, 

het uitvoeren van (bouw-) technische onderzoeken of het uitvoeren van een taxatie van uw woning. 

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

► naam; 

► adres; 

► postcode en woonplaats; 

► telefoonnummer; 

► e-mailadres; 

► geboortedatum; 

► geboorteplaats. 
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Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan andere partijen verstrekken als dit noodzakelijk  

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo zal bijvoorbeeld voor het beheer  

en onderhoud van onze woningen, het afsluiten van een huurcontract, uitvoeren van bouwtechnische 

onderzoeken, het taxatieproces of voor het opstellen van de koopovereenkomst gebruik worden 

gemaakt van een externe partij. Voor onderhoud en reparaties van woningen in verhuurde staat 

wordt een bouw- of installatiebedrijf ingeschakeld. 

Wij geven echter nooit uw persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De door u verstrekte 

gegevens zullen wij verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht  

en toegestaan is. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier 

schriftelijk toestemming voor geeft. 

Bewaartermijn 

SWRZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, dan wel wat op grond van de wet is vereist. 

 

Wat doen we met cookies? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw 

computer wordt opgeslagen. Onze website maakt geen gebruik van “tracking cookies”. 

Beveiliging 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo werken wij met laptops die alleen met een 

wachtwoord zijn te activeren en worden uw persoonsgegevens digitaal in een speciaal voor de 

doeleinden beveiligde omgeving opgeslagen, die alleen toegankelijk is voor medewerkers van 

SWRZ. 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u in bezit 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte 

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. 

Voordat wij gehoor geven aan deze verzoeken, kunnen wij u uiteraard vragen om u te legitimeren. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u 

hierover contact met ons op te nemen. Komt u er niet met ons uit, dan vinden wij dit uiteraard 

vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die  

de toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacy. 

 


