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Privacyverklaring 
 

Welkom bij Woningstichting Anna Paulowna of 
op onze website www.wsap.nl 

Woningstichting Anna Paulowna (hierna te 
noemen: WSAP) heeft privacy en security 

hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf 

als voor u als gebruiker. In deze verklaring 
geven wij aan dat we ons conformeren aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(hierna: AVG) en andere relevante wetgeving 

omtrent privacy en gegevensbescherming en 

proberen naar eer en geweten deze zo goed 
mogelijk na te leven. 

Mocht u van mening zijn dat WSAP niet in lijn 
met de wetgeving opereert laat dit ons dan zo 

snel mogelijk weten via info@wsap.nl. Wij 
proberen er alles aan te doen om omissies te 

herstellen en staan altijd open voor suggesties 

en verbetering.  
 

Contactgegevens verantwoordelijke 
Woningstichting Anna Paulowna 

Molenvaart 93 

1761 AC  ANNA PAULOWNA 
Telefoonnummer: 0223-536700 

E-mailadres: info@wsap.nl 
 

Gegevensverwerking 

Indien u gebruik wilt maken van onze 

diensten is het noodzakelijk dat WSAP 
bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt. 

Wij hebben bijvoorbeeld bepaalde gegevens 
van u nodig om een huur- of 

koopovereenkomst uit te voeren. Maar ook 

wanneer u contact met ons opneemt, ons 
contactformulier op de website invult of 

wanneer u zich inschrijft bij ons verwerkt 
WSAP uw persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens zijn gegevens die te 

herleiden zijn tot een persoon. Het woord 
‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. 

Het bevat elke handeling met betrekking tot 
persoonsgegevens, waaronder het 

verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken, samenbrengen, 
afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens. 
 

 

Doelen voor verwerking van 

persoonsgegevens 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten 
verwerken wij niet méér gegevens dan nodig 

is voor dat doel. Wij gebruiken deze gegevens 
alleen voor dat doel waarvoor u ze verstrekt 

heeft. Zonder deze gegevens is het niet 
mogelijk voor ons om u van dienst te kunnen 

zijn. 

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de 

volgende doelen:  

• Verhuren, beheren en onderhouden 

van de woningen en garages; 

• Uitvoeren van de 
woonruimteverdeling; 

• Uitvoeren van de inkomenstoets bij 
nieuwe verhuringen; 

• Afsluiten van een huur- of 

koopovereenkomst; 
• Innen van de huur en overige 

betalingen, inclusief het in handen van 
derden stellen van deze vorderingen 

en het voorkomen van 
huisuitzettingen; 

• Onderhoud en reparaties (laten) 

uitvoeren; 
• Zorgen voor een kwalitatief goede en 

leefbare woonomgeving; 
• Meldingen aan zorgverlenende 

instanties; 

• Het voeren van correspondentie en 
communicatie; 

• Aanpak van woonfraude en overlast; 
• Verkopen van woningen; 

• Afhandelen van geschillen en 

klachten; 
• Onderzoek naar de kwaliteit van onze 

dienstverlening; 
• Intern beheer van de organisatie; 

• Nakomen van wettelijke 
verplichtingen; 

• Vaststellen van de huurverhoging bij 

inkomensafhankelijke huurverhoging; 
• Uitvoeren van betalingen aan 

crediteuren (bv aannemers); 
• Berekening van inkomsten en 

uitgaven en het laten uitvoeren van 

accountantscontrole. 
  

http://www.wsap.nl/
mailto:info@wsap.nl
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Grondslag voor gegevensverwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens in de 
volgende gevallen: 

1. De verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

persoon van wie de gegevens worden 
verwerkt partij is of wenst te worden 

bijvoorbeeld een huur-of koopovereenkomst 

of; 
2. De verwerking is noodzakelijk om een 

wettelijke verplichting na te komen, 
bijvoorbeeld de verplichting tot toetsing van 

het inkomen om passend te kunnen toewijzen 

(Huurwet), of het verstrekken van gegevens 
aan de politie in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek, maar ook mogen 
wij, op grond van de  Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO), bepaalde 
gezondheidsgegevens verwerken om 

aangepaste woningen te kunnen leveren; 

3. Als WSAP een zwaarder gerechtvaardigd 
belang heeft dan uw privacybelang, is WSAP 

gerechtigd om persoonsgegevens in die 
situatie te verwerken. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot 

woonfraude, illegaal onderverhuren, 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag, agressief 

gedrag, rechterlijke veroordelen en 
hennepteelt. Het belang van de 

woningcorporatie om niet het slachtoffer te 
worden van misbruik of woonfraude kan in dat 

geval zwaarder wegen dan het recht op 

privacy van de betrokkene. Misbruik en 
woonfraude hebben bovendien een negatieve 

invloed op de samenleving als geheel.  
4. De persoon van wie de gegevens worden 

verwerkt heeft ondubbelzinnig toestemming 

gegeven voor de verwerking, bijvoorbeeld 
voor het aanmelden van onze nieuwsbrief. U 

kunt uw toestemming te allen tijde weer 
intrekken.  

 
WSAP heeft als uitgangspunt om 

persoonsgegevens alleen binnen de Europees 

Economische Ruimte (hierna: EER), dit zijn 
alle landen in Europa plus Noorwegen, IJsland 

en Liechtenstein, te verwerken. Aangezien de 
privacy-verordening van toepassing is binnen 

de EER, kan daarmee in beginsel altijd een 

passend beschermingsniveau verzekerd 
worden.  

 

 

Het delen van persoonsgegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor 
onze eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het 

nodig zijn om persoonsgegevens te delen met 

organisaties die voor ons werkzaamheden 
verrichten of waarmee we samenwerken. Daar 

waar nodig worden 
verwerkersovereenkomsten afgesloten met 

externe dienstverleners zoals leveranciers van 
onze softwareprogramma’s en hostingpartijen.  

Om te voldoen aan de uitvoering van de 

huurovereenkomst delen wij 
persoonsgegevens met organisaties die wij 

inschakelen om reparaties en onderhoud aan 
uw woning te kunnen uitvoeren. Wij 

verstrekken alleen de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 
taak, zoals uw naam, adres, telefoonnummer 

en/of uw emailadres. Elke aannemer die voor 
ons werkzaamheden verricht is contractueel 

gebonden aan geheimhoudingsplicht. Na 
afronding van de werkzaamheden worden 

verkregen gegevens onmiddellijk vernietigd.  

WSAP wisselt ook persoonsgegevens uit met 
derde partijen in het kader van haar 

dienstverlening.  
Samenwerking tussen organisaties kan 

noodzakelijk zijn om maatschappelijke 

problemen aan te pakken. Zo kan het nodig 
zijn om informatie te delen bij de aanpak van 

bijvoorbeeld veelplegers, woonfraude, 
hennepteelt of vrijplaatsen, of om bepaalde 

basisbehoeften of hulp- en zorgverlening 
binnen het bereik van mensen te brengen.  In 

het kader van hulpverlening en 

overlastbeperking bij bijzondere doelgroepen 
kunnen wij samenwerken met onder andere 

de volgende instanties: gemeenten, 
wijkteams, politie, wijk- en buurtzorg, Leger 

des Heils, Verslavingszorg, Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ), maatschappelijk 
werk, thuiszorg, huisartsen, reclassering, 

nutsbedrijven, schuldhulpverleners, curatoren, 
Gemeentelijke Krediet Bank (GKB), banken, 

verzekeraars en andere ketenpartners. Dit 
doen wij in het kader van de zogenoemde 

bemoeizorg of ter bestrijding van onder 

andere woonfraude, overlast en hennepteelt.  
Deze uitwisseling is gebaseerd op een 

wettelijke plicht of aparte afspraken zoals 

convenanten.  
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Overheidsinstanties of instanties met een 

wettelijke taak kunnen informatie bij ons 
opvragen die we verplicht zijn om te delen. De 

Belastingdienst is bijvoorbeeld wettelijk 
verplicht inkomensgegevens te delen met 

woningcorporaties om scheefwonen tegen te 
gaan. Ook worden huurprijzen doorgegeven 

aan de Belastingdienst. Vanzelfsprekend 

worden uw gegevens niet gedeeld met 
onbevoegde WSAP medewerkers, aan derden 

verkocht, of anderszins vercommercialiseerd. 

 

Inschrijven  

Inschrijven als woningzoekende doet u op 
www.woonmatchkopnh.nl  

Dit is een aparte website waarop wij, samen 

met Wooncompagnie, Woningstichting Den 
Helder, Helder Vastgoed BV en 

Woningbouwvereniging Beter Wonen ons 
huurwoning-aanbod publiceren. WSAP, 

Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder, 

Helder Vastgoed BV en 
Woningbouwvereniging Beter Wonen zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw gegevens op Woonmatch. 

Persoonsgegevens betreffende een 
inschrijving of aanmelding kunnen onderling 

worden uitgewisseld. Uiteraard moeten alle 

genoemde corporaties zich conformeren aan 
de AVG en aanverwante wetgeving en zijn er 

verwerkingsovereenkomsten afgesloten met 
de ServiceSites International B.V. (beheerder 

van deze website) om zodoende passende 

technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen te waarborgen. 

Wenst u meer informatie dan verwijzen wij u 
graag naar de privacyverklaring op 

www.woonmatchkopnh.nl. 
 

Rechten van betrokkenen 

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene 
verschillende rechten. WSAP vindt het 

belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. 
U heeft de volgende rechten: 

• Het recht op inzage: u heeft het recht om 

inzage te krijgen in welke persoonsgegevens 
wij van u verwerken; 

• Het recht van correctie: als de 
persoonsgegevens die wij van u verwerken 

niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan 
te laten passen; 

• Het recht op verwijdering: als wij uw 

persoonsgegevens niet meer nodig hebben 
voor het doel waarvoor we ze hebben 

gekregen, heeft u het recht ons te vragen 
deze te verwijderen. Hier zijn een aantal 

uitzonderingen op, zoals onze plicht om 
bepaalde gegevens te bewaren voor onder 

andere de Belastingdienst; 

• Het recht van beperking: gedurende de 
periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw 

gegevens gerectificeerd moeten worden, het 
bepalen van de onrechtmatigheid van 

gegevensverwerking, het bepalen of gegevens 

verwijderd moeten worden, of u bezwaar 
heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u 

het recht om de beperking van de verwerking 
aan te vragen; 

• Het recht van dataportabiliteit: op uw 
verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die 

wij van u hebben, overdragen aan u of een 

andere organisatie naar uw keuze. U kunt 
alleen van dit recht gebruik maken indien de 

gegevens worden verwerkt op grond van 
toestemming of overeenkomst; 

• Het recht van bezwaar: als wij gegevens 

verwerken op grond van gerechtvaardigd 
belang of algemeen belang, is het mogelijk 

bezwaar te maken waarna een 
belangenafweging zal volgen. 

 
De navolgende gegevens worden niet door 

WSAP overlegd: 

• Persoonlijke werkaantekeningen en notities 
voor intern gebruik; 

• Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld 
een klacht over een huurder die is ingediend 

door de buurman, worden niet overlegd; 

• Persoonsgegevens die worden gebruikt in 
het kader van de voorkoming, opsporing en 

vervolging van strafbare feiten en andere 
wettelijke uitzonderingsgevallen genoemd in 

de AVG. 
 

U kunt uw verzoek gemotiveerd via email of 

per post indienen bij WSAP. 
Omdat wij zeker willen weten dat het verzoek 

van u komt, zullen wij na ontvangst van uw 
verzoek telefonisch contact met u opnemen 

(met het telefoonnummer dat bij ons bekend 

is) om u een aantal controlevragen te stellen. 
Uiteraard kunt u ook langs komen om u te 

legitimeren en om uw verzoek in te dienen.  

http://www.woonmatchkopnh.nl/
http://www.woonmatchkopnh.nl/
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Stuur uw verzoek naar: 

Woningstichting Anna Paulowna 
Molenvaart 93 

1761 AC  Anna Paulowna 
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren. 
 

Beveiliging en Integriteit van gegevens 

WSAP heeft een beveiligingsbeleid opgesteld 

en maatregelen geïmplementeerd ter 
bescherming van persoonsgegevens tegen 

ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of 

vernietiging. De toegang tot uw 
persoonsgegevens zal strikt worden beperkt 

tot degenen die namens WSAP betrokken zijn 
bij de verlening van diensten aan u of die 

anderszins binnen de kaders van de 

privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. 
De individuen die toegang hebben tot de 

persoonsgegevens zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te 

handhaven. 
 

Bewaartermijnen 

WSAP bewaart uw persoonsgegevens niet 

langer dan wettelijk is toegestaan en 
noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 

worden verwerkt. Hoe lang bepaalde 
gegevens worden bewaard is afhankelijk van 

de aard van de gegevens en de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt. De 

bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Wanneer deze termijnen verstreken zijn, zorgt 
WSAP ervoor dat vernietiging van de 

betreffende persoonsgegevens op een 
beveiligde manier plaatsvindt of worden deze 

gegevens bewerkt zodat deze niet meer 
herleidbaar zijn naar een persoon. Dit wordt 

alleen gedaan voor statistisch onderzoek. Wij 

vinden het belangrijk dat ook het vernietigen 
van de persoonsgegevens met zorg gebeurt. 

 
 

 

 
 

 
 

Klachten 

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 WSAP 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan 
contact met WSAP via info@wsap.nl of 

rechtstreeks via bovenstaande gegevens. 

Mocht u er met ons niet uitkomen heeft u 
altijd conform de AVG het recht om een klacht 

in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie daarover 

kunt u vinden op 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 

Tot slot 

Snelle technologische ontwikkelingen, 

wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen 
kunnen WSAP noodzaken deze 

Privacyverklaring aan te passen. U kunt aan 
de datum onderaan deze Privacyverklaring 

zien wanneer het voor het laatst is aangepast. 
WSAP kan deze privacyverklaring eenzijdig 

wijzigen. We adviseren u daarom om deze 

privacyverklaring regelmatig op wijzigingen na 
te gaan. 

 
Anna Paulowna 

Versie 1.3 
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https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

