Privacyreglement
Op de website www.daarwilikwonen.nu kunt u zich inschrijven als woningzoekende van Woonmeij
en/of St. Joseph. Op de site vindt u het complete woningaanbod van Woonmeij (Meierijstad en
Sint-Michielsgestel) en St. Joseph (Boxtel en Haaren).
Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens van u. Dat doen we
samen met andere organisaties. Wij nemen uw privacy serieus. Wij vinden het belangrijk om u te
informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij
informeren u ook over uw rechten hierin. In dit privacyreglement geven wij u antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacyreglement. Hieronder leest u wat wij met een aantal
van deze woorden bedoelen:
• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam
en adres, maar ook uw inkomen.
• Verwerken: alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het
verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze
administratie.
We geven in ons privacyreglement antwoord op de volgen vragen:
1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
4. Verwerken wij ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?
5. Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
7. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
8. Welke rechten heeft u?
9. Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
10. Kan dit document wijzigen?
1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van (voormalige) woningzoekenden. Door registratie op
www.daarwilikwonen.nu geeft u toestemming voor gegevensverwerking.
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Woonmeij en St. Joseph zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens:
Woonmeij
telefoon (073) 544 06 06
e-mail: info@woonmeij.nl
postadres: Postbus 19, 5480 AA Schijndel
vestiging Schijndel: Kerkendijk 55, 5482 KG Schijndel
vestiging Sint-Oedenrode: Laan ten Bogaerde 13, 5491 GC Sint-Oedenrode

St. Joseph
telefoon (0411) 659 100
e-mail: info@sintjoseph.nl
postadres: Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel
bezoekadres: Brederodeweg 23 in Boxtel
3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening in brede zin, waaronder, maar
niet noodzakelijk beperkt tot:
• Om woningzoekenden zich in te kunnen laten inschrijven.
• Om geregistreerde woningzoekenden gelegenheid te geven persoonlijke gegevens te
wijzigen.
• Om geregistreerde woningzoekenden gelegenheid te geven te reageren op woningaanbod.
• Om een administratie bij te houden van bezoekers die zich op de website registreren.
• Om geregistreerde woningzoekenden zich te laten uitschrijven als woningzoekende.
• Om relevante managementinformatie, niet herleidbaar tot individuele gegevens, te
genereren.
• Om (desgewenst) nieuwsbrieven te versturen.
• Om (desgewenst) klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
• Om de werking van de website te verbeteren.
We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens).
• Uw geboortedatum.
• Uw telefoonnummer.
• Uw e-mailadres.
• Gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en
jaaropgave.
4. Verwerken wij ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, godsdienst,
strafrechtelijk verleden, politieke opvattingen, lid van een vakbond, medische gegevens of seksuele
leven en het Burgerservicenummer (BSN).
Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die een grote impact hebben op de privacy van het
individu en die niet onder de bijzondere persoonsgegevens vallen. De gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken betreft gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals
loonstroken en jaaropgave.
5. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens om?
Wij respecteren en beschermen uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:
• We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
• We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan u. We
verkopen uw gegevens dus niet aan anderen.
• We verwerken niet meer gegevens dan nodig.
• We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de
verwerking van uw gegevens.
• Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde persoonlijke besluitvorming.
• Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote
prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom
door ons met technische en organisatorische maatregelen
beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te
voorkomen. De in www.daarwilikwonen.nu geregistreerde
gegevens kunnen niet door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd.
Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun
werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze
medewerkers een geheimhoudingsplicht.
We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te
leveren. Hierbij kunt u denken ICT-leveranciers of adviseurs ten behoeve sociale indicatiestellingen.
Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar passende
beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens
kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Uw
persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.
Daarnaast kunnen wij gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen.
Dit heeft te maken met het uitvoeren van een publieke taak (zoals het aanvragen van urgentie of het
verstrekken van huisvestingsvergunningen) of een wettelijke verplichting (bv. in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek). De gegevensuitwisseling heeft plaats conform de wet en volgens strikte
afspraken tussen partijen. Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk is.
Wij slaan geen BSN of kopieën van identiteitsbewijzen meer op. Deze gegevens zijn in het verleden
wel door ons verwerkt. Deze gegevens worden door het hanteren van de bewaartermijn via
natuurlijk verloop uit onze bestanden verwijderd.
6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het
realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
7. Welke regels gelden de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij onder meer gebonden aan:
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• Aedescode en Governancecode. Hierin staan afspraken die woningcorporaties over
eerlijkheid en betrouwbaarheid hebben gemaakt.
8. Welke rechten heeft u?
Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten
verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het
recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Indien u een beroep doet op één van bovenstaande rechten, ontvangt u zo spoedig mogelijk
antwoord, uiterlijk binnen één maand.

9. Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van
uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Woonmeij
of St. Joseph.
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan u kunt u een e-mail sturen
naar privacy@woonmeij.nl of info@sintjoseph.nl. U ontvangt binnen één
maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een
procedure starten bij de rechtbank of een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met
het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Via deze link vindt u nadere
informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklachtindienen.
10. Kan dit document wijzigen?
Ja, dit privacyreglement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan
passen wij het privacyreglement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt
u steeds terug vinden op www.daarwilikwonen.nu.

