Privacyverklaring

Woonveste neemt uw privacy zeer serieus. Hieronder leest u hoe wij binnen onze website
www.woonveste.nl omgaan met persoonlijke informatie. De volledige privacyverklaring
vindt u (link naar het privacy statement)

Welke persoonsgegevens verwerkt Woonveste?
Woonveste ontvangt en registreert persoonsgegevens over u als u gebruikmaakt van de diensten van
Woonveste. Ook is het mogelijk dat u zelf persoonsgegevens aan ons doorgeeft doordat u formulieren
op onze website invult. Woonveste kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- inkomensklasse

Waarom heeft Woonveste deze gegevens nodig?
Woonveste heeft uw persoonsgegevens nodig om de bedrijfsprocessen rondom de verhuur en verkoop
van woningen goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan uw bereikgegevens om in contact met u te
komen. Uw inkomensgegevens hebben we nodig om te controleren of u met uw inkomen in aanmerking
voor de woning waarop u reageert.

Hoe lang bewaart Woonveste persoonsgegevens?
Woonveste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

In kaart brengen van websitebezoek
Woonveste houdt algemene bezoekgegevens op haar website bij om het bezoek- en klikgedrag op de
website te analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Wij maken gebruik
van Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie. (link naar privacybeleid GA)

Hoe gaat Woonveste om met beeldmateriaal op haar site?
Woonveste heeft een toestemmingsverklaring opgesteld om foto’s en videobeelden die van u gemaakt
zijn, te kunnen gebruiken voor publicitaire doeleinden.(link naar toestemmingsverklaring)

Woonveste deelt persoonsgegevens niet met derden
Woonveste gaat strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens
niet terechtkomen bij derden en/of openbaar worden gemaakt. Woonveste gebruikt technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onrechtmatig
gebruik. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen dan aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring
Woonveste is niet verantwoordelijk voor sites van derden
Onze website bevat links naar andere sites van partners en derden die niet tot Woonveste behoren.
Woonveste is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken en de inhoud van webservers/websites
van derden.

Wijzigingen privacyverklaring
Woonveste behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren
u om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mailadres info@Woonveste.nl. Woonveste zal zo snel
mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hebt u nog vragen heeft over deze privacyverklaring?
Neem dan contact op met Woonveste via e-mailadres info@woonveste.nl of bel 0416-378780.

