Privacy statement
Privacy en uw persoonsgegevens, hoe gaan wij daarmee om?
Wilre bv legt uw persoonsgegevens vast en verwerkt ze. Wij gaan hierbij zorgvuldig met uw privacy om.
De wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan is aan wettelijke regels gebonden. Hieronder
geeft Wilre bv kort, helder en zo eenvoudig mogelijk de essentie van deze regels weer.

Waarom heeft Wilre bv persoonsgegevens nodig, waarvoor verwerkt Wilre bv ze?
Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens voor duidelijke doelen en als daar een goede reden
voor is. Dit noemt de wet ‘doelbinding’. Gegevens mogen alleen voor deze doelen gebruikt worden of
voor doelen die er logisch bij aansluiten. U kunt hierbij denken aan het gebruik van uw gegevens om
u te informeren over de voortgang van het project maar ook om uw inschrijving te behandelen en als
voorbereiding op een eventuele koop-, huur- of zorgovereenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerkt Wilre bv?
We verkrijgen persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en/of uw medeinschrijver:
• Bereikbaarheids- en contactgegevens
• Financiële- en fiscale gegevens
• En al uw gegevens die bij de selectieprocedure worden gevraagd om in aanmerking te
		 kunnen komen voor een appartement.

Deelt Wilre bv uw gegevens met derden?
Uw gegevens worden enkel met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
selectieprocedure / overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Uiteraard zijn de bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, verplicht uw gegevens
vertrouwelijk en met dezelfde waarborgen omkleed als bij Wilre bv te behandelen. Hiervoor hebben
we ook waar nodig, aanvullende (verwerkers) overeenkomsten gesloten.

Hoe lang bewaart Wilre bv persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Dit kan zijn zolang de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de
selectieprocedure / overeenkomst, maar ook zolang de wet vereist, bijvoorbeeld in verband met de
fiscale bewaarplicht. Ook wanneer er sprake is van een rechtsvordering of conflict mogen we hiervoor
de gegevens bewaren.

Cookies
Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies.

Hoe beveiligt Wilre bv uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische
en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen zijn o.a. firewalls,
virusscanners, wachtwoordbeleid, beleid rondom autorisaties toegang tot gegevens, logging van
toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. Mocht er onverhoopt iets
misgaan, dan heeft Wilre bv daarvoor een procedure “Melden Datalekken”.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met
uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag in bepaalde
gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw
toestemming (als u die gegeven heeft) weer intrekken. Als u van mening bent dat er iets niet klopt
of niet goed wordt gedaan, dan mag u daar een klacht over indienen.

Heeft u vragen of klachten?
Misschien wilt u graag meer weten over de wijze waarop Wilre bv met uw persoonsgegevens omgaat.
We staan graag voor u klaar. Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@wilre.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken op uw verzoek. Ook heeft u het recht
een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilre bv
Aalsterweg 67
5615 CB Eindhoven
Telefoon: 040 - 737 06 47
E-mail: info@wilre.nl

