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Privacyverklaring 

 

Waarom deze privacyverklaring? 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

 

Post VvE Beheer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring staat onder andere hoe Post VvE Beheer hiermee omgaat en welke rechten u 

heeft. Hiermee voldoet Post VvE Beheer aan de informatieplicht die door de AVG is vereist. 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

• Naam 

• Adres 

• Postcode / woonplaats 

• Geslacht 

• Telefoonnummers 

• E-mailadressen 

• Bankrekeningnummers 

• Sleutel- en zendernummers (indien van toepassing) 

• Betaalgegevens met betrekking tot de periodieke bijdrage 

• Rol binnen de VvE 

 

Indien wij deze persoonsgegevens van een andere organisatie hebben verkregen, vermelden wij de 

bron en tevens of de gegevens van openbare bronnen afkomstig zijn.  
 

Met welk doel gebruiken en verwerken wij deze gegevens? 

Wij gebruiken en verwerken uw gegevens ten behoeve van: 

• De (financiële) administratie 

• Het innen van de periodieke bijdragen 

• Informatieverstrekking voor ledenvergaderingen 

• Verzekeringsaangelegenheden 

• Gebruik, beheer, onderhoud en vervreemding van het appartementsrecht 

• Register van eigenaars en gebruikers 

• Overige verwerkingen op grond van de splitsingsakte en/of het (model)reglement 

 

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering. 
 

Met wie delen wij de persoonsgegevens? 

Post VvE Beheer kan persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van hierboven genoemde doelen (bijvoorbeeld op verzoek van leveranciers en 

onderhoudsbedrijven). Daarnaast verstrekken wij gegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn 

(bijvoorbeeld op verzoek van de politie). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die 

buiten de EU gevestigd zijn. 

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 

Na overdracht van een appartementsrecht bewaren wij de persoonsgegevens nog 12 maanden. Na 

deze bewaartermijn zullen de persoonsgegevens worden gewist. 
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Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens? 

Wij hechten veel waarde aan beveiliging van persoonsgegevens. Daarom zorgen we voor goede 
beveiligingsmaatregelen. Zo houden we uw gegevens uit handen van personen die hier geen 
toegang toe behoren te hebben. Eventuele datalekken documenteren wij en melden wij direct aan 

de betrokken partijen en de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Wat zijn uw rechten omtrent verwerking van uw gegevens? 

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 

• Recht op inzage 

• Recht van bezwaar 

• Recht van wissen 

• Recht op vergetelheid 1 

• Recht van dataportabiliteit 2 

• Recht op beperking van de verwerking 

 
1 U heeft het recht dat Post VvE Beheer de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die 

deze gegevens van ons heeft gekregen. 

 
2 U heeft het recht om van Post VvE Beheer uw persoonsgegevens in een standaardformaat te 

ontvangen, zodat u uw gegevens makkelijker kan overdragen. 

 

Indien u gebruik wilt maken van één of meerdere rechten, zullen wij bij u aangeven wat hiervan de 

mogelijke consequenties zijn. Wilt u desondanks uw recht(en) uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar 

maken door ons een e-mail te sturen. Wij beantwoorden uw verzoek binnen de wettelijke termijn 

van één maand. 
 

Heeft u een opmerking of klacht? 

U kunt uw opmerking of klacht indienen via de e-mail, wij zijn u graag van dienst. U kunt uw klacht 

ook adresseren aan de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Contactgegevens: 

Post VvE Beheer 

IJburglaan 1071 

1087EN Amsterdam 

 

Telefoon: 020-2440633 

 

Website: www.postvvebeheer.nl 

E-mail: info@postvvebeheer.nl 

 

Eigenaar: Ron Post 
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