Privacyverklaring Stichting Erfpachters Belang Utrecht (SEBU)
De Stichting Erfpachters Belang Utrecht (SEBU) is zich ervan bewust dat de erfpachters persoonlijke
gegevens ter beschikking stellen. De stichting realiseert zich dat de erfpachters vertrouwen in haar
stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met de gegevens om te gaan. In deze
privacyverklaring staat welke gegevens wij bewaren, waarom en met welke termijn.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van mede-procedeerders en belangstellenden van de SEBU. Wij
registreren en gebruiken de volgende gegevens:
• voor- en achternaam en in voorkomende gevallen de voor- en achternaam van de mede-eigenaar
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mail adres
• gegevens ten behoeve van de juridische procedures
• mailwisselingen
• gegevens financiële transacties
Met welk doel registreren wij deze gegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• debiteurenadministratie
• informatievoorziening
• het verstrekken van gegevens aan de advocaat ten behoeve van de juridische procedures
Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor zij zijn verzameld. Wij bewaren de gegevens tot twee jaar na afronding van de procedures.
Voor de nieuwsbrieven kan een ieder zich te allen tijde uitschrijven. De gegevens blijven dan echter
wel behouden. Om definitief van de verzendlijst verwijderd te worden kan een verzoek per mail
worden verstuurd aan info@erfpacht-utrecht.nl.
Delen wij uw gegevens met derden?
Van de erfpachters die meeprocederen verstrekken wij aan onze advocaat de NAW-gegevens en
gegevens inzake de erfpacht voor zover noodzakelijk voor de procedure.
Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan overige derden als daartoe een wettelijke verplichting
bestaat. Met organisaties die de gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van de gegevens. De SEBU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Corten De Geer Advocaten slaat de door uw stichting verzamelde - en aan het kantoor of een van
diens advocaten ter beschikking gestelde - gegevens op in een geautomatiseerd systeem voor zover
dat noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de door u verstrekte opdracht. Het kantoor
heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst gesloten met de organisatie die haar gegevens
verwerkt. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om aan de eisen te voldoen die de
beroepsorganisatie voor advocaten daartoe stelt. Daarnaast betracht het kantoor geheimhouding
ten aanzien van de verkregen gegevens, tenzij gebruik daarvan voor de uitvoering van de door uw
stichting gegeven opdracht noodzakelijk is.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Rechten van betrokkenen
Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft een ieder het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de SEBU.
Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan onze postbus. De contactgegevens staan
onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op een
verzoek.
Een klacht over onze bescherming van de persoonsgegevens kunt worden ingediend bij de rechter.
Daarbij kan een beroep worden gedaan op de rechtsbescherming die de Wet bescherming
persoonsgegevens biedt. De klacht kan ook worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons .
Vragen? Wij zijn per mail bereikbaar via info@erfpacht-utrecht.nl

