Privacyverklaring en beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Huurdersvereniging de Bevelanden geldig vanaf 25 mei 2018
Privacyverklaring:
Voor het volgen van activiteiten van de Huurdersvereniging de Bevelanden is het van belang dat we uw naam en adresgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer
vastleggen voor facturering, nieuwsbrief verzending en om contact te onderhouden. Bij aanmelding en opgave e-mailadres geeft u automatisch toestemming voor het toesturen
van de digitale nieuwsbrief of jaarverslag.
Er worden bij problemen gegevens ter beschikking gesteld aan derden: RWS, Bewonerscommissie
Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wordt schriftelijk (per mail) gericht aan de secretaris van de Huurdersvereniging de Bevelanden.
Een klacht m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
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