Privacystatement
1. Inleiding
Als je je inschrijft als
kamerzoekende en via
Studentenwoningweb/DUWO woonruimte zoekt, dan verstrek je persoonsgegevens. Wij gaan hier
zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacystatement beschrijven we hoe we dat
doen.
De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de
(gezamenlijke) woningcorporaties van Studentenwoningweb/DUWO. Dit betekent dat de
woningcorporaties de middelen en de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststellen om voor jou het zoeken naar een woning te vergemakkelijken.
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen wettelijke eisen ten
aanzien van privacy, zoals gesteld in onder andere de Wet bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.
2. Doel van de gegevensverwerking
Het primaire doel van de gegevensverwerking is het bieden van dienstverlening op het gebied van
woonruimtebemiddeling. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en
vinden van een woning zo makkelijk mogelijk te maken en om een goede match tussen jouw
woningvraag en het woningaanbod tot stand te brengen.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om de huidige dienstverlening aan jou te
verbeteren. Verder kunnen wij op basis van (geanonimiseerde) gegevens onderzoek doen om
nieuwe dienstverlening op het gebied van woonbemiddeling te ontwikkelen.
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de genoemde
doelstellingen. Geanonimiseerde gegevens kunnen langer bewaard worden, bijvoorbeeld ten
behoeve van statistisch onderzoek of marktonderzoek.
3. Ontvangers van gegevens
Je persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld. Dit betekent ook dat partijen alleen toegang hebben tot gegevens wanneer ze
uitvoering geven aan de genoemde doelstellingen. Bij die partijen kunt je denken aan
woningcorporaties, WoningNet, projectontwikkelaars en gemeenten.
4. Website
Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van
de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte
informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder
optimaliseren.
Studentenwoningweb/DUWO maakt bij het aanbieden van haar diensten op de
Studentenwoningweb/DUWO-website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met
gegevens die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Studentenwoningweb/DUWO
maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden
enkel gebruikt om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken. Na het sluiten van
uw browser worden de gebruikte cookies weer verwijderd.
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg
zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die
organisaties omgaan met uw gegevens.
5. Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn
afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij
rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen.

6. Je rechten
Je kunt een overzicht ontvangen van de gegevens die wij van je verwerken. Als je ons een
schriftelijk inzageverzoek toestuurt geven wij je binnen 4 weken een overzicht van gegevens die
wij van je verwerken. Wij geven alleen geen gevolg aan je verzoek als een ander belang of
wettelijke verplichting zwaarder weegt.
Als je van mening bent dat er ten onrechte gegevens van je worden verwerkt, of dat de verwerkte
gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wij berichten je uiterlijk 4 weken na
ontvangst over je verzoek.
Uit veiligheidsoverwegingen nemen wij een verzoek alleen in behandeling als je een kopie van je
geldige legitimatiebewijs meestuurt.
7 Contact
Heb je vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Stuur ons je vraag via het
contactformulier op de website.
8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen. Wij adviseren je
om dit reglement regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens
registreert.
Dit privacystatement is aangepast op 16 februari 2015.

