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Privacyverklaring Stichting UWOON 

Inleiding 

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, verwerken wij 

persoonsgegevens. UWOON zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, 

vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u hoe 

UWOON met uw persoonsgegevens omgaat en waar wij ze voor gebruiken. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zo kenmerkend zijn voor een bepaalde persoon, dat 

hij/zij aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hierbij kunt u denken aan uw 

naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij 

bijvoorbeeld van u als u zich inschrijft als woningzoekende, een huurovereenkomst met ons 

aangaat, een brief schrijft of ons e-mailt of belt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

UWOON verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Burgerlijke staat 

• Gezinssamenstelling 

• Namen en geboortedata van inwonende kinderen 

Gevoelige persoonsgegevens 

• Bankrekeningnummer (IBAN) 

• Inkomensgegevens (inkomensverklaring, loonstrook of jaaropgave) 

• Gegevens voor het innen van vorderingen zoals de gegevens van een bewindvoerder, 

schuldenregeling of incassotrajecten 

Bijzondere persoonsgegevens 

• Gegevens over uw gezondheid voor zover dat nodig is bij een urgentieaanvraag, een 

aanvraag voor een aangepaste woning of het afhandelen van een bezwaar op een 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

• Videobewakingsbeelden op herkenbaar aangegeven locaties voor beveiligingsdoeleinden 

(UWOON kantoren) of waar sprake is van vernieling en/of ernstige vervuiling 

(woongebouwen UWOON) 
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Waarom hebben we uw gegevens nodig? 
UWOON verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: 

• het bieden van de mogelijkheid tot het inschrijven van woningzoekenden zodat zij kunnen 

reageren op het woningaanbod 

• het passend kunnen toewijzen van een huurwoning 

• het uitvoeren van de huurovereenkomst 

• het incasseren van de huur en het afrekenen van servicekosten 

• het opzeggen van de huurovereenkomst 

• het beheren en onderhouden van uw woning 

• het behandelen van uw verzoek tot aanpassing van de woning 

• het beoordelen en uitvoeren van uw verzoek tot woningruil 

• het indienen van uw verzoek tot urgentie bij de Urgentiecommissie 

• het uitvoeren van een klant(tevredenheids)onderzoek 

• het behandelen van bezwaren, klachten en geschillen 

• het bestrijden van overlast  

• het verkopen of kopen van een woning 

• het monitoren van terug levering van energie bij zonnepanelen 

• het verzenden van post 

• het voorkomen van (huur)schuld 

De gegevensverwerkingen die hiervoor nodig zijn, voert UWOON uit op basis van de grondslag 

uitvoering van de huurovereenkomst of een wettelijke verplichting. 

De verwerkingen van persoonsgegevens die nodig zijn voor de onderstaande doelen vinden plaats 

op basis van een gerechtvaardigd belang van UWOON, waarbij een afweging is gemaakt tussen 

de belangen van UWOON en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de 

betrokkenen. 

• het informeren van huurders over wijzigingen van onze diensten en producten 
Alle huurders ontvangen het UWOON Magazine. UWOON vindt het belangrijk u te informeren over alle 

belangrijke ontwikkelingen in uw buurt of over uw woning. 

• het tegengaan van vernieling en/of vervuiling van onze eigendommen 
Op aangeven locaties hangen camera’s zodat UWOON veroorzaker(s) van vervuiling kan aanspreken en 

schade kan verhalen op de veroorzaker(s). 

De verwerkingen van persoonsgegevens die nodig zijn voor de onderstaande doelen vinden plaats 

op basis van toestemming. U bent niet verplicht ons deze informatie te geven en wanneer u dit wel 

doet, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna UWOON de informatie per 

ommegaande vernietigt. 

• het voorkomen van schulden, overlast en bij noodgevallen de juiste hulp in te roepen 
Bij intake vragen wij u of er dingen zijn waar wij rekening mee moeten houden die overlast kunnen veroorzaken, 

eventuele financiële problemen waar wij rekening mee moeten houden en wie wij in een noodgeval voor u 

kunnen bellen. 
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Waarom en wanneer delen we gegevens met andere partijen? 
UWOON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen aan derden als het nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of 

als u daar toestemming voor heeft gegeven.  

Een paar voorbeelden: 

• UWOON verstrekt persoonsgegevens aan andere partijen die door ons zijn ingeschakeld 

om werkzaamheden voor ons uit te voeren. Zo verstrekken wij uw contactgegevens (naam, 

adres, e-mail, telefoonnummer) aan een aannemer of schilder voor het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden of naar aanleiding van uw reparatieverzoek. 

• In het geval een huurder de huur niet betaalt, wordt een incassotraject gestart. Een niet 

succesvol incassotraject kan uitmonden in een ontruiming. UWOON wil dit voorkomen door 

vroeg in het incassotraject huurders met een huurachterstand hulp aan te bieden. Daarbij 

wordt een beroep gedaan op de expertise van maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties 

en schulddienstverlening. Voor het inschakelen van deze experts en een effectieve 

samenwerking in het belang van de huurder, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens 

worden gedeeld met deze partijen en tussen partijen onderling. Wanneer we bij een 

huurachterstand met u als huurder niet tot een oplossing kunnen komen, delen wij uw 

gegevens met een deurwaarder. 

• Wij helpen u om het volledige aanvraagdossier samen te stellen en uw urgentieaanvraag in 

te dienen bij de Urgentiecommissie. Het kan dus voorkomen dat UWOON beschikt over 

gegevens m.b.t. uw gezondheid voor zover dat nodig is bij een urgentieaanvraag. 

• We doen onderzoek naar klanttevredenheid om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Daarvoor sturen we de contactgegevens van een deel van onze huurders door naar een 

partij zoals het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), zodat zij u kunnen 

benaderen voor een enquête. 

• Ook werkt UWOON soms samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Dit heeft onder andere 

te maken met het aanpakken van overlast. 

 

Met alle partijen die gegevens van ons ontvangen hebben we afspraken gemaakt om ervoor te 

zorgen dat uw gegevens alleen voor de afgesproken doelen worden gebruikt, goed beveiligd zijn, 

vertrouwelijk behandeld worden en volgens afspraak verwijderd worden. Deze afspraken worden 

bij elke opdracht (opnieuw) onder de aandacht gebracht met deze partijen. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
UWOON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden 

regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand van de techniek. Gaat 

er ondanks de beveiliging iets mis en kan dit nadelige gevolgen voor u hebben, dan informeren wij 

u zo snel mogelijk. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
UWOON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor de gegevens worden verzameld en wettelijk is toegestaan. Hoe lang gegevens bewaard 
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worden, hangt af van het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de bewaartermijn verstreken 

is, worden de gegevens op een zorgvuldige manier vernietigd. 

Cookies op onze website? 

UWOON gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken 

op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor 

een goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de 

website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 

onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies via de cookiemelding op de website 

of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Welke rechten heeft u? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te 

dragen. U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te stoppen en bezwaar 

maken tegen de verwerking. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de 

gegevens die u wilt inzien ook daadwerkelijk van u zijn. Een verzoek om uw gegevens in te zien 

kunt u schriftelijk, via e-mail of mondeling bij ons aanvragen. Op onze website vindt u onze actuele 

contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek 

reageren. 

Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens? 
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail 

bij ons melden via privacy@uwoon.nl. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u 

ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij 

op deze pagina. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 12 april 2023. 

mailto:privacy@uwoon.nl

