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Privacyverklaring  
Wijkberaad Houtwijk 
.  
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Alle wijkbewoners kunnen (gratis) lid zijn van de Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Het wijkbe-
raad kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van het lidmaatschap, 
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldcoupon op de website aan Wijkberaad 
Houtwijk heeft verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 
- Uw voor- en achternaam  
- Uw telefoonnummer (optioneel)  
- Uw e-mailadres  
- Uw relatie met Houtwijk (wijkgenoot/leverancier/zorgverlener/gemeenteambtenaar/anders) 
 
Waarom Wijkberaad Houtwijk gegevens nodig heeft 
Wijkberaad Houtwijk verwerkt uw persoonsgegevens:  
- om, indien nodig, telefonisch contact met u op te kunnen nemen;  
- om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen; 
- om u regelmatig een nieuwsbrief te kunnen zenden; 
 
Hoe lang Wijkberaad Houtwijk gegevens bewaart 
Wijkberaad Houtwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen met anderen 
Wijkberaad Houtwijk kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen: 
Hosting2Go, de provider waar de website van Wijkberaad Houtwijk is ondergebracht; 
Google, waar het e-mailaccount van Wijkberaad Houtwijk is opgenomen. 
Zie hun privacyverklaringen over welke maatregelen zij hebben genomen .om misbruik van 
gegevens te voorkomen. 
 
In kaart brengen websitebezoek/mailings 
Op de website van Wijkberaad Houtwijk wordt gebruikt gemaakt van het mailsysteem 
AcyMailing voor het versturen van e-mails (nieuwsbrieven) aan geregistreerde leden. Via dit 
systeem worden statistieken bijgehouden om de effectiviteit van deze mailings in beeld te 
brengen. Ook worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres (het 
internetnummer) van een computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die een browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en aanklikgedrag om 
de werking van de website te kunnen verbeteren. Deze informatie wordt geanonimiseerd onder 
strikte voorwaarden opgeslagen bij Wijkberaad Houtwijk (ledenadministratie en redactie 
Houtwijkblad en Houtwijksite) en bij Hosting2Go (zie ook hun privacybeleid).   
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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 sturen per e-mail sturen aan het secretariaat: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl. Binnen vier weken zal op uw verzoek worden gereageerd.  
 
Beveiligen 
Wijkberaad Houtwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor onze website wordt gebruik gemaakt van een 
betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde  
handen vallen.  
 
Contact 
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 Wijkberaad Houtwijk  
verzamelde persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact op met Wijkberaad Houtwijk:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl 
 


