PRIVACYVERKLARING
Ark Beheer B.V., gevestigd in Monster, eveneens werkzaam onder de handelsnamen
AB Beheer en AAVvE, respecteert uw privacy. Om onze werkzaamheden te kunnen
uitvoeren en u van dienst te kunnen zijn hebben wij enkele persoonsgegevens van u
nodig. Deze gegevens verwerken wij zorgvuldig.
Doel en rechtmatige grondslag
De persoonsgegevens welke wij verwerken hebben betrekking op de uitvoering van
onze diensten op het gebied van VvE-beheer en VvE-administratie. De gegevens
gebruiken wij ten behoeve van de volgende doelen:
 Het onderhouden van contacten inzake de VvE
 Het onderhouden van contacten inzake het uitvoeren van onze
overeengekomen diensten met de VvE
 Het verwerken van betalingen
De gegevens die wij registreren / verwerken
De volgende gegevens van u zullen wij registreren en verwerken:
 Naam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mail adres(sen)
 Bankrekeningnummer(s)
 Overige gegevens die u heeft verstrekt in het kader van de uitvoering van de
diensten voor de VvE
Herkomst van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens verkrijgen wij omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, wij
deze voor de uitvoering van onze diensten hebben verkregen van derden of uit
openbare bronnen zoals bijvoorbeeld het kadaster.
Termijn van registratie
De persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan nodig voor het realiseren
van de doelen waarvoor uw gegevens zijn geregistreerd.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens met derden delen, tenzij
dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten ten behoeve van de VvE of hiertoe
wettelijk verplicht zijn.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te
verwijderen. U kunt verzoeken hieromtrent schriftelijk aan ons kenbaar maken. Om te
kunnen verifiëren of het verzoek daadwerkelijk door u wordt gedaan, kunnen wij om
extra (controle)gegevens vragen. Wij streven ernaar om dergelijke verzoeken binnen
uiterlijk vier weken af te handelen.
U heeft eveneens het recht contact op te nemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Bescherming
De bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij serieus. Om misbruik, verlies
en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan zullen wij passende maatregelen
nemen. Indien u van mening bent dat de bescherming niet correct is, verzoeken wij u
zo spoedig mogelijk contact met onze functionaris gegevensbescherming, Kim den
Haan, op te nemen.
Wijzigingen privacyverklaring
Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid actueel en blijft zullen wij, indien nodig,
deze bijwerken.
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