
	

HEESTERAKKER LEEFT!	

Privacyverklaring Stichting Heesterakker Leeft     oktober 2018 

Stichting Heesterakker Leeft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.  
Deze privacyverklaring is tevens geldig voor de werkgroepen die onder Stichting Heesterakker Leeft 
werkzaam zijn: Leefbaarheidsteam Heesterakker, Buurtpreventie Heesterakker en Hartveilig 
Heesterakker.  
 
Contactgegevens : 
Stichting Heesterakker Leeft         
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. 70126453  
Contact : info@heesterakker-leeft.nl 
www.heesterakker-leeft.nl      
  
Persoonsgegevens 
Heesterakker Leeft is een Stichting en kent dus geen leden, maar een doelgroep, c.q. een 
achterban. Tot de doelgroep c.q. achterban behoren alle buurbewoners van buurt Heesterakker te 
Eindhoven.  
Om de doelgroep te informeren of uit te nodigen voor overleg, hebben we een gegevensbestand 
waarin hun namen met e-mail adressen zijn opgenomen. Daarnaast hebben we informatie over de 
bestuursfuncties van de diverse sub-werkgroepen (Leefbaarheidsteam Heesterakker,  
Buurtpreventie Heesterakker en Hartveilig Heesterakker). Voor meer direct overleg zijn van een 
aantal kernleden vaak ook de tel. nrs. bekend om snel met hen contact te kunnen maken wanneer 
van toepassing. 
Voor werkgroepen en commissies (commissieleden) onder het platform gelden dezelfde regels. 
Wij verzamelen niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk. 
 
Doel van persoonsgegevens 
Heesterakker Leeft verwerkt en onderhoudt persoonsgegevens voor volgende doelen : 
- Bestuursleden, commissieleden en/of buurtbewoners uitnodigen voor overleg	
- Verzenden van notulen van vergaderingen	
- Verzenden van jaarverslagen	
- Uitnodigingen voor speciale acties	
- Verbinden van buurtbewoners en buurtteams	
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Heesterakker Leeft bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. 
Bestuursleden/commissieleden die stoppen met vrijwilligersactiviteiten in onze buurt en als zodanig 
bij Heesterakker Leeft geregistreerd staan, worden uit ons bestand verwijderd, maar mochten ze in 
de buurt blijven wonen, dan worden hun gegevens wel bewaard.  
Wij bewaren de gegevens op de pc van onze administratie (niet in de cloud). 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Heesterakker Leeft verstrekt geen informatie betreffende Uw gegevens aan derden anders dan 
noodzakelijk in onderling overleg tussen de verschillende werkgroepen binnen Heesterakker.  
Anders dan bovenstaande zullen we voor het delen van uw gegevens met derden altijd tevoren 
uitdrukkelijk goedkeuring aan u vragen.  
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
Heesterakker Leeft gebruikt geen cookies op haar website om informatie te vergaren van bezoekers 
aan onze website. 
 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U	hebt	het	recht	om	uw	persoonsgegevens	in	te	zien,	te	corrigeren	of	te	verwijderen.	Daarnaast	hebt	u	het		
recht	om	uw	eventuele	toestemming	voor	de	gegevensverwerking	in	te	trekken	of	bezwaar	te	maken	tegen		
de	verwerking	van	uw	persoonsgegevens	door	het	Bewonersplatform	en	hebt	u	het	recht	op	gegevens	
overdraagbaarheid.	Dat	betekent	dat	u	bij	ons	een	verzoek	kunt	indienen	om	de	persoonsgegevens	die	wij		
van	u	hebben	in	een	computerbestand	naar	u	te	sturen.	Wilt	u	gebruik	maken	van	uw	recht	op	bezwaar	en/of	
recht	op	gegevensoverdraagbaarheid	of	hebt	u	andere	vragen/opmerkingen	over	de	gegevensverwerking,		
stuur	dan	een	verzoek	naar	info@heesterakker-leeft.nl.		
Wij	nemen	dan	contact	met	U	op	om	aan	Uw	verzoek	gehoor	te	geven.	
	
Heesterakker	Leeft	wil	u	er	tevens	op	wijzen	dat	u	de	mogelijkheid	hebt	om	een	klacht	in	te	dienen	bij	de	
nationale	toezichthouder,	de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Dat	kan	via	de	volgende	link:	
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons	
	
Het	beveiligen	van	Uw	persoonsgegevens	
Heesterakker	Leeft	neemt	de	bescherming	van	uw	gegevens	serieus	en	neemt	passende	maatregelen	om	
misbruik,	verlies,	onbevoegde	toegang,	ongewenste	openbaarmaking	en	ongeoorloofde	wijziging	tegen	te	gaan.	
Als	u	de	indruk	heeft	dat	uw	gegevens	niet	goed	beveiligd	zijn	of	er	aanwijzingen	zijn	van	misbruik,	neem	dan	
contact	op	met	ons	via	het	contactformulier : info@heesterakker-leeft.nl  
	
Wijzigingen	in	dit	statement	
Wijzigingen	in	de	privacyverklaring	van	Heesterakker	Leeft	worden	gepubliceerd	in	dit	document.	Op	onze	
website	vindt	u	altijd	de	meest	recente	versie.	


