Privacy – statement

HP6 verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy – statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen
over de verwerking van persoonsgegevens door HP6.
HP6 streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
AVG.
HP6 verwerkt persoonsgegevens van bestuursleden van aangesloten Bewonerscommissies met wie zij
direct een relatie heeft.
HP6 verwerkt die persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Als een Bewonerscommissie lid wil
worden heeft HP6 de persoonsgegevens nodig van de bestuursleden. De persoonsgegevens betreffen
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De leden van HP6 willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we
bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap
gerelateerde zaken. Dit zijn de gegevens die wij per bestuurslid in ons ledenadministratiesysteem hebben
ondergebracht:
HP6 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van HP6.
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik bij
HP6. Bij iedere mutatie worden de oude gegevens onmiddellijk verwijderd.
Bij HP6 kunnen degenen die belast zijn met de ledenadministratie (secretaris en penningmeester) de
lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen.
HP6 wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een wettelijke regeling voor is. HP6
kan gegevens uitwisselen met Stichting Poort6.
De bestuursleden van de aangesloten Bewonerscommissies kunnen individueel bezwaar maken tegen
vermelding in ons digitale systeem, maar het mag het goed functioneren van HP6 en de
Bewonerscommissies niet belemmeren.
Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek volgt HP6 de daarvoor wettelijk
vereiste procedure.
HP6 streeft naar een zo actueel mogelijk privacy – beleid en behoudt zich daarom het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in dit privacy – statement. Op de website van HP6 is altijd het meest recente
statement beschikbaar.
Bij diverse gelegenheden/ bijeenkomsten kunnen foto’s worden gemaakt die op de website van HP6
gepubliceerd worden of op andere communicatiemiddelen gepubliceerd worden. Als u tegen
publiceren/plaatsen bezwaar heeft, dient u dat zelf bij HP6 aan de geven.

