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Privacystatement  
Ledenraadsverkiezing Vereniging Eigen Huis  

 

 

Dit privacystatement heeft betrekking op de kandidaatstelling en de deelname aan de 

Ledenraadsverkiezing die Vereniging Eigen Huis in 2020 organiseert en de daarbij behorende Online 

Tool, vindbaar op de website https://veh.digitaleverkiezing.nl (hierna: “Online Tool”).  

 

De verantwoordelijke voor de Online Tool is Vereniging Eigen Huis  (“Vereniging Eigen Huis”, “wij” of 

“ons”), gevestigd aan de Displayweg 1 te Amersfoort en ingeschreven in het register van de 

Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40506058. 

 

In dit privacystatement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen via de Online 

Tool, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan jou toekomen. 

  

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN 
 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. 

Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of 

e-mailadres zijn. 

 

Door het invullen van de Online Tool verstrek je de navolgende gegevens aan ons: 

 

• Voornaam en achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Woonvorm   

• Provincie   

• Geslacht  

• Leeftijdscategorie   

• Informatie over een eerder ledenraadslidmaatschap  

• Informatie of je verduurzaming belangrijk vindt 

• Beroep 

• Werkgever 

• Nevenfuncties 

• Foto 

 

Een foto is een bijzonder persoonsgegeven indien je daarop uniek te identificeren bent. Door deelname 

aan (de kandidaatstelling voor) de Ledenraadsverkiezing geef je toestemming voor de verwerking van je 

persoonsgegevens, waaronder een door jezelf geplaatste foto.  

 

Vereniging Eigen Huis verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: 

 

https://veh.digitaleverkiezing.nl/
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• Om het door jou aangemaakte profiel te tonen ten behoeve van het verwerven van 

steunstemmen van leden van Vereniging Eigen Huis, opdat je als kandidaat aan de 

Ledenraadsverkiezing kunt deelnemen; 

• Om als kandidaat aan de Ledenraadsverkiezing te kunnen deelnemen, indien je over voldoende 

steunstemmen beschikt; 

• Om na de Ledenraadsverkiezing, indien je bent gekozen, informatie over de nieuwe 

ledenraad(sleden) te tonen via de website van Vereniging Eigen Huis en het Eigen Huis 

Magazine. 

 

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
 

Wij schakelen derden (verwerkers) in om de Ledenraadsverkiezing te kunnen organiseren. Zij verwerken 

je persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons. Zo wordt de Online Tool gehost door een derde 

(Inkesta). Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.  

 

3. BEWAARTERMIJNEN 
 

De persoonsgegevens van jou die via de Online Tool worden verzameld bewaren wij gedurende zes 

maanden na afsluiting van de Ledenraadsverkiezing.  

 

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.  

 

5. WIJZIGINGEN IN PRIVACYSTATEMENT 
 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. De meest actuele 

versie van het privacystatement is altijd te vinden in de Online Tool. 

 

6. JE RECHTEN 
 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten wat 

betreft de verwerking van je persoonsgegevens: inzage, rectificatie en aanvulling, beperking verwerking, 

vergetelheid en bezwaar (verzet). Als je op grond van de AVG een verzoek aan ons doet dan reageren 

wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek. 

In geval je vragen of opmerkingen hebt kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: 

veh@digitaleverkiezing.nl 

 


