Privacy Statement Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V.
Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V. (in het vervolg PPO) beheert en coördineert de verhuur van woningen.
Dit doen zij voor meerdere belanghebbende, zoals Peters Beheer, Social Invest OG C.V. en Somas Beheer B.V.
Hierbij treedt PPO op als Daarbij treedt PPO op als beheerder en verhuurder. Dit Privacy Statement is gekoppeld
aan PPO omdat deze optreedt als “Verwerker” van uw gegevens.

PPO verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In
dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door PPO en de aangesloten verhuur en/of beheergroepen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten we daar zorgvuldig mee
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt uw persoonsgegevens?
PPO verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Geïnteresseerden (huur)woning ;
• Huurders;
• Belanghebbende van de huurders, zoals borgstellers, bewindvoerders etc.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van PPO verwerken persoonsgegevens in een lokale Cloud.
Alleen belanghebbende hebben toegang tot deze lokale Cloud.
Waarvoor verwerkt PPO persoonsgegevens?
Als u geïnteresseerd bent in een (huur)woning of als u belanghebbende bent van de geïnteresseerde
hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij zorg dragen voor een
huurovereenkomst en een analyse doen of uw inkomen voldoende is.
Als u eenmaal huurt of een verband hebt met PPO, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over
(huur) gerelateerde zaken. Ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed
mogelijk te kunnen helpen.
Verwerkt PPO ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw
toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat
noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
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Hoe gaat PPO met mijn persoonsgegevens om?
U persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen het bedrijf of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? U stuurt uw gegevens zelf op, wij zullen géén andere zaken
opslaan. Daarnaast kunnen betrokken binnen het bedrijf PPO uw gegevens inzien.
Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of belanghebbende
die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben, bijvoorbeeld een boekhouder voor het in
werk zetten van een (automatische) huurincasso.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw aanvraag worden in beperkte vorm na inschrijving bewaard. Bij een
eventuele overeenkomst worden de gegevens bewaard naar aanleiding van de overeenkomst.
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is PPO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving (AVG, Wbp)
Kan ik zien welke gegevens PPO van mij verwerkt?
U stuurt uw gegevens zelf op, wij zullen géén andere zaken opslaan.
Wijzigingen privacy beleid
PPO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
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