Privacy
Privacy- en cookieverklaring www.krachstation.com, www.stadsoase-utrecht.nl en
huurdersportaal
Via de website en het huurdersportaal worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Krachtstation CV en Krachtstation Beheer BV acht een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:







duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Om de verhuur van
woningruimte, de betaling daarvan en het gebruik van het huurdersportaal mogelijk te
maken verzamelen wij jouw:









Volledige naam;
Adres;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Betalingsgegevens;
Kopie legitimatiebewijs;




Gegevens van jouw ouders;
Gegevens van een derde die de huur voor jou betaalt.

Tevens zullen deze gegevens aan unieke codes gekoppeld worden om communicatie
met het systeem mogelijk te maken. Wij publiceren jouw gegevens niet. Alleen bij een
interne verhuizing zullen de namen van de huisgenoten zichtbaar zijn en jouw naam
doorgeven aan jouw nieuwe huisgenoten.
Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die
nodig zijn om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan
je onderwijsinstelling, onderhoudsdiensten of gemeenten.
Beveiliging
Wij nemen alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Cookies
Wij maken op deze website mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op
de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde
partijen teruggestuurd worden.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de Analytics en Maps-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te
krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze locatie op een landkaart
weer te geven. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten, wij laten Google IP-adressen maskeren en wij hebben een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Lees de privacyverklaring van Google
(die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die
zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd.

Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om het Krachtstation of de Stadsoase te
kunnen promoten (“liken”) of delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van
stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden
cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen)
om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek
op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies
kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw
voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze
website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je
browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je
met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en
wijzigingen in (over verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact met ons
opnemen. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je
daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:





ICTRecht: www.cookierecht.nl
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Portret
Ben je herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stel je daar geen prijs (meer)
op, neem dan contact met ons op.

