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Privacy Statement versie 2023 

 

Indien u lid bent van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

(VTW) en/of gebruik maakt van de diensten van de VTW zoals de website, 

ontkomt de VTW er niet aan om persoonsgegevens over u te verwerken. De 

VTW vindt het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan 

en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten daarbij. 

 

1. ALGEMEEN 

 

De VTW verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De VTW richt 

zich daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (tezamen hierna ook “AVG”).  

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VTW 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de VTW. 

 

2. UW GEGEVENS ALS U LID BENT 

 

Welke gegevens verwerkt de VTW en waarom? 

 

De VTW verwerkt de volgende persoonsgegevens over u: 

• Uw naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer(s) en e-mailadres  

• Uw geslacht 

• Uw geboortejaar 

• Bij welke corporatie(s) u commissaris bent 

• Uw benoemingsdatum/-data  

• Uw functie in de RvC (lid, voorzitter) 

• Of u lid bent van een RvC-commissie (Audit, Remuneratie) 

• Of u op voordracht bent benoemd (Huurdersorganisatie, Ondernemingsraad) 

• Op welke gebieden u deskundig bent 

• Aan welke VTW-bijeenkomsten u heeft deelgenomen 

• Uw dieetwensen bij deelname aan bijeenkomsten op locatie 

• Uw chatinformatie bij deelname aan onlinebijeenkomsten 

• Of u deelneemt aan de VTW-Commissarissenpool 

• Uw PE-registratie van gerealiseerde PE 

• Uw bezoldiging als commissaris  

• Uw IP-adres  

• Uw handtekening (die u bij inschrijving lidmaatschap zet) 

• Uw foto/beeldmateriaal waarop u mogelijk te zien bent (NB1 de VTW publiceert alleen 

beeldmateriaal van bijeenkomsten op eigen social media en eigen website NB2 als u tijdens de 
bijeenkomst aangeeft dat u niet (herkenbaar) in beeld wenst te worden gebracht en/of dat u niet wil 
dat dergelijke beelden worden gepubliceerd, dan zal de VTW uw verzoek altijd honoreren)  

 

Deze persoonsgegevens worden door de VTW verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst 

• Informatieverstrekking 

• Informatievergaring 

• Uitnodigen voor en houden van bijeenkomsten (online en op locatie) 

• Handhaving van de lidmaatschapseisen 

• Maken van (trend)analyses op geaggregeerd niveau 

• Ledenadministratie 

• Contributieheffing en -inning 
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Met wie delen wij uw gegevens? 

 

In alle andere gevallen dan hieronder beschreven, zal de VTW eerst uw toestemming 

vragen voordat wij uw gegevens met een derde partij delen. 

 

De VTW is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan 

derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van 

gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

  

De VTW deelt sommige van uw persoonsgegevens met andere leden van de VTW. Dit 

gebeurt uitsluitend op het besloten deel van de website dat alleen toegankelijk is voor 

leden via de Leden Login/Ledenlijst. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: 

• Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 

• Uw geslacht  

• Bij welke corporatie(s) u commissaris bent 

• Uw functie in de RvC (lid, voorzitter) 

• Of u lid bent van een RvC-commissie (Audit, Remuneratie) 

• Of u op voordracht bent benoemd (Huurdersorganisatie, Ondernemingsraad) 

 

Uw naam, met de vermelding bij welke woningcorporatie(s) u commissaris bent, is 

opgenomen in het zogenaamde Ledenregister. De VTW verstrekt het Ledenregister 

uitsluitend op aanvraag van een derde partij aan een derde partij, zoals bepaald in het 

Huishoudelijk Reglement.  

 

De VTW deelt uw persoonsgegevens verder alléén met derde partijen die door ons zijn 

ingeschakeld ten behoeve van de op pagina 1 genoemde doeleinden. Met betreffende 

derde partijen heeft de VTW een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

 

De VTW bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode van het lidmaatschap. Bij 

beëindiging van uw lidmaatschap in jaar x worden uw persoonsgegevens in het 

ledenadministratiesysteem in december jaar x + 1 verwijderd.  

Uw persoonsgegevens in de Leden Login/Mijn gegevens worden per direct verwijderd 

zodra uzelf of de ondersteuner uw lidmaatschap heeft beëindigd via ‘Lidmaatschap 

afmelden’ in de Leden Login/Mijn gegevens. Dit geldt eveneens voor bovengenoemde 

persoonsgegevens die worden gedeeld met andere leden van de VTW in de Leden 

Login/Ledenlijst. 

 

De VTW bewaart bij een online bijeenkomst tot maximaal 5 dagen na afloop van de 

bijeenkomst uw naam en eventuele chatinformatie in Teams.  

 

Informatie over het gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, bewaart de VTW 

maximaal veertien maanden. 

 

3. UW GEGEVENS ALS U (ALS NIET-LID) GEBRUIKT MAAKT VAN ONZE DIENSTEN 

 

Welke gegevens verwerkt de VTW en waarom? 

 

De VTW verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van de diensten van 

VTW zoals onze website en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een formulier op de 

website, aan de VTW verstrekt. De VTW kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, en e-mailadres  

• Uw IP-adres 

 

De VTW verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u 

daar om verzoekt, of om u op uw verzoek informatie te kunnen sturen.  

 

De gegevens die wij bijhouden als u de website bezoekt, waaronder uw IP-adres, 

gebruikt de VTW om de werking van de website te verbeteren.  
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Met wie delen wij uw gegevens? 

 

De VTW maakt gebruik van Google Analytics om het gebruikersgedrag van de website te 

analyseren. Google slaat deze informatie, inclusief uw IP-adres, op in de Verenigde 

Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. De VTW heeft hier geen invloed op. De VTW heeft Google geen toestemming 

gegeven om via de VTW verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

De VTW verstrekt uw persoonsgegevens verder alléén aan derden om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

 

De VTW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te 

realiseren, waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Informatie over het gebruik van de 

website, inclusief uw IP-adres, bewaart de VTW maximaal veertien maanden. 

 

4. WILT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN? 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. De VTW zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

U kunt als lid van de VTW een deel van uw persoonsgegevens inzien – op het besloten 

deel van de website dat alleen toegankelijk is voor leden via de Leden Login/Mijn 

gegevens – en deze deels zelf wijzigen.  

 

5. CONTACTGEGEVENS VTW 

 

Postadres: Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer 

Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27247358 

Telefoon: 079 - 3 252 370 

E-mailadres: bureau@vtw.nl 

mailto:bureau@vtw.nl

