Privacyverklaring vennootschappen gelieerd aan TW Real Estate
In deze privacyverklaring lichten wij toe waarom wij persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens
dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw
gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.
Verwerkingsdoelen en grondslag
Ten behoeve van de huur- en verhuuradministratie kunnen de volgende persoonsgegevens worden
verwerkt: NAW-gegevens, ondertekende huurovereenkomst, kopie ID/paspoort/verblijfsdocumenten,
financiële gegevens zoals salarisstroken, werkgeversverklaring, echtscheidingsconvenanten,
verhuurdersverklaring, IB-aanslag, jaarrekening. Doel van deze gegevensverwerking is de naleving
van wettelijke verplichtingen (zoals de wettelijk verplichte toetsing van het inkomen van een huurder
om een woning passend toe te wijzen), het vastleggen van gegevens in het kader van de
huurovereenkomst. Het verwerken is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, die wordt
gesloten met een (huidige, toekomstige of potentiële) klant van TW Real Estate.
Ten behoeve van de eigenaren administratie kunnen de volgende persoonsgegevens worden
verwerkt: NAW-gegevens, inschrijving Kamer van Koophandel, BTW nummer.
Doel van deze gegevensverwerking is het vastleggen van een managementcontract.
Ten behoeve van de technische administratie worden NAW-gegevens en e-mailgegevens verwerkt,
met als doel: het (laten) uitvoeren van onderhoud en reparaties en het behandelen van verzoeken en
klachten.
Ten behoeve van de debiteuren administratie worden NAW-gegevens verwerkt, met als doel:
verwerken van financiële gegevens en voorbereiden van rapportages.
Delen van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, die slechts toegankelijk is
voor de werknemers die de gegevens nodig hebben ter uitoefening van hun werkzaamheden. De
persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit nodig is voor één van de hiervoor
genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens
bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. De persoonsgegevens
worden door ons niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk met het oog op de hiervoor genoemde
verwerkingsdoelen en voor zover wet- of regelgeving dat vereist.
Cookies
We gebruiken alleen noodzakelijke, functionele cookies om de website naar behoren te laten
functioneren. U kunt deze cookies zelf verwijderen via de instellingen van uw browser.
Rechten
U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling daarvan te verzoeken. Ook
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om ons te
verzoeken om de gegevens te wissen. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Willemhendrik.vandewetering@twreim.nl
Wanneer u niet tevreden bent over hoe TW Real Estate omgaat met uw privacy kunt u contact
opnemen met de privacy-autoriteit.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.

Contact
TW Real Estate
Grutterstraat 5
3632 EJ Loenen aan de Vecht
Willemhendrik.vandewetering@twreim.nl
035 – 6250 605
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