Privacy-beleid Stichting Woonbelangen Riverparc
De Stichting
1. Stichting Woonbelangen Riverparc, verder: SWR, heeft ten doel het behartigen van de
belangen van eigenaren van gronden in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, voor zover het betreft, maar niet daartoe beperkt, de buitenoevers en
stranden van de woonwijk Riverparc.
2. SWR tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) aanbrengen van
infrastructurele voorzieningen en het (doen) verrichten van onderhoud daaraan, voor zover
het betreft, maar niet daartoe beperkt, de buitenoevers en stranden van de woonwijk
Riverparc.
3. Het vermogen van SWR wordt onder meer gevormd door retributies van eigenaren.
4. Alle eigenaren van gronden in de woonwijk Riverparc zijn deelnemer in de Vergadering van
Deelnemers van SWR die jaarlijks op voorstel van het bestuur van SWR de aan SWR
verschuldigde retributie vaststelt.
5. De verplichting tot retributiebetaling is als erfdienstbaarheid opgenomen in de koopakte.
6. Deelnemers betalen hun maandelijkse retributie aan SWR.
Persoonsgegevens
7. SWR verzamelt ter behartiging van de hiervoor vermelde eigenaarsbelangen en incasso van
retributies, naam, (email-)adres en telefoonnummer van deelnemers.
Werkwijze
8. Retributieadministratie wordt in opdracht van SWR verzorgd door ONS Accountants
kantoorhoudende te Elst.
9. Voor deze verwerking is ONS Accountants aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.
Daarvoor hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten.
10. ONS Accountants houdt in het kader van de retributieadministratie een actuele lijst van
deelnemers bij.
11. Bij een deelnemersmutatie (verkoop van een woning) benadert ONS Accountants uit naam
van SWR de nieuwe deelnemer met de welkomstbrief die is opgesteld door SWR.
12. Ten behoeve van oproepingen voor algemene deelnemersvergaderingen en andere
communicatie met Deelnemers hanteert SWR een actuele deelnemerslijst.
13. Zowel het bestuur van SWR als ONS Accountants zijn verantwoordelijk voor de bescherming
van persoonsgegevens.
Verwerkingsregister
14. SWR heeft in het kader van onderhavig beleid een digitaal verwerkingsregister.
Beveiliging website/ICT-systemen
15. Exact software middels ‘two factor authentication’.
Datalekken
16. SWR heeft een beleid voor datalekken en een datalekregister.

