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Privacy Verklaring 
22 december 2022 

 
Inleiding 
In deze Privacy Verklaring legt samenwerkingsverband Jouw WoonBaan uit hoe wordt omgegaan met jouw 
privacy en persoonsgegevens. De website Jouw WoonBaan (www.jouwwoonbaan.nl) is een 
samenwerkingsverband tussen zes woningcorporaties, met allen een gelijk aandeel in de participatie. Dit zijn: 
Woonstede, Woningstichting Barneveld, Idealis, de Woningstichting, Woningstichting VeenVesters en Rhenam 
Wonen. De website van Jouw WoonBaan is juridisch eigendom van woningcorporatie Woonstede. Woonstede 
staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09055271. 
Deze Privacy Verklaring is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van www.jouwwoonbaan.nl. 
Heb je vragen over deze Privacy Verklaring, neem dan contact op met Jouw WoonBaan/Woonstede, mevrouw 
D. Groenevelt-Timmer via hr@woonstede.nl. 

 
Verwerken van persoonsgegevens 
Door gebruik te maken van de website of de diensten van Jouw WoonBaan, verstrek je jouw persoonsgegevens 
aan Jouw WoonBaan. 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeW aan dat een persoonsgegeven alle informatie is 
over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over 
iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens 
volgens de AVG. 
Het verwerken van persoonsgegevens houdt in alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, 
waaronder, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen vallen: verzamelen, opslaan, aanpassen, doorsturen 
en verwijderen van gegevens. 

 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt: 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adresgegevens 
• E-mail adres 
• Telefoonnummer 
• Geboortedatum 
• Opleiding 
• IP adres 
• Inloggegevens en wachtwoordaccount 
• Voorkeuren en/of reacties op vacatures 
• Gegevens uit je CV 
• Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de sollicitatieprocedure 

 
Welke gegevens worden verzameld en met welk doel? 
Jouw gegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de AVG. Als je reageert op 
een vacature en/of een vraag stelt via de website, laat je gegevens bij ons achter. Door gebruik te maken van 
Jouw WoonBaan geef je automatisch toestemming voor de verwerking hiervan. De verwerking betreft alleen 
die gegevens die je aan ons bekend hebt gemaakt in het kader van de gevraagde dienst. 

 
De samenwerkende partijen die aangesloten zijn bij Jouw WoonBaan verzamelen - ieder afzonderlijk - je 
gegevens als je het contactformulier invult op de website voor een specifieke sollicitatie. De deelnemende partij 
waarbij je solliciteert ontvangt de gevraagde gegevens. Deze specifieke gegevens worden niet gedeeld met de 
andere samenwerkende partijen. 

 
Bepaalde informatie, zoals IP-adres, die je bij Jouw WoonBaan achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden 
diensten op de website te verbeteren. De specifiek op de sollicitatie gerichte informatie wordt gebruikt om de 
gevraagde dienst te leveren of jouw verzoek uit te voeren. De gegevens die je bij Jouw WoonBaan of de 
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betrokken samenwerkende partij achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan andere 
bedrijven, zonder je expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens 
om de gevraagde dienst te leveren. 

 
Jouw WoonBaan verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van contactverzoeken welke via de website zijn gedaan; 
• In het kader van een  sollicitatieprocedure; 
• Het verlenen van de gevraagde dienst of diensten; 
• Om je te kunnen bellen of op een andere wijze contact op te nemen indien dit nodig is om de 

dienstverlening uit te kunnen voeren; 
• Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
• Om je vacaturewensen en voorkeuren op te kunnen slaan; 
• Om contact met je op te mogen nemen voor toekomstige vacatures (indien je hiervoor toestemming 

geeft); 
• Voor het verrichten van marktonderzoek; 
• Het verbeteren van de website. 

 
Hoe lang bewaren we je gegevens? 
De gegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de sollicitatieprocedure. De maximale 
bewaartermijn hiervoor is vier weken na afwijzing. 
Indien je hiervoor schriftelijk toestemming geeft, worden je gegevens één jaar bewaard door de deelnemende 
partij waarbij je solliciteert. 

 
Minderjarig 
Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens 
verstrekken aan Jouw WoonBaan. Onder minderjarige wordt verstaan een persoon jonger dan 16 jaar. 

 
Rechten van betrokkenen 
Je hebt als betrokkene (de persoon wiens gegevens worden verwerkt) een aantal rechten om controle te 
houden over je persoonsgegevens. Deze zijn hieronder opgenomen. Daarnaast kun je de verleende 
toestemming voor het opslaan van jouw persoonsgegeven op ieder moment intrekken. 
Je hebt verschillende rechten om controle te houden over je persoonsgegevens: 

• Recht op inzage 
o Je hebt het recht om de (eigen) persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen 

voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. 
• Recht op vergetelheid 

o In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen. Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake wanneer je je toestemming intrekt of wanneer de bewaartermijn is verlopen. 

• Recht op rectificatie en aanvulling 
o Je hebt het recht om je gegevens te verbeteren of aan te vullen. 

• Recht op dataportabiliteit 
o Je hebt het recht om de gegevens die je aan Jouw WoonBaan hebt verstrekt, in een gestructureerd 

en gangbaar digitaal bestand te ontvangen. 
• Recht op beperking van de verwerking 

o In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking te beperken. Dit kan bijvoorbeeld 
wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking. 

• Recht op bezwaar 
o Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de rechtsgrond 

‘gerechtvaardigd belang’ heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens. 

 
Verzoeken dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Jouw WoonBaan draagt er zorg voor om zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek je op de hoogte te stellen van 
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het besluit of, en in welke mate aan het verzoek wordt voldaan. Een afwijzing van het verzoek wordt 
gemotiveerd. Hierover ontvang je schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het Jouw WoonBaan vrij eerst 
nadere identificatie op te vragen alvorens het verzoek in behandeling wordt genomen. 

 
Jouw WoonBaan wijst je er op dat je als betrokkene tevens een klacht kan indienen bij de toezichthoudende 
autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Beveiliging van gegevens 
Om jouw gegevens te beschermen heeft Jouw WoonBaan verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, 
zoals het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG. 
Jouw WoonBaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS, voorheen SSL). Hierdoor wordt alle informatie 
tussen jou en onze website afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de 
algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert Jouw WoonBaan 
eveneens haar beveiligingsbeleid. 

 
Cookies en IP-adres 
Jouw WoonBaan maakt gebruik van cookies. Jouw IP-adres wordt geregistreerd door de website provider van 
Jouw WoonBaan. Cookies zijn een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt 
opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser 
opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. 
Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Jouw WoonBaan in staat is om bij een volgend bezoek 
je browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. Jouw WoonBaan maakt gebruik 
van functionele cookies als tracking cookies. 

 
Functionele cookies 
Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed 
functioneren. 

 
Tracking Cookies 
Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van 
onze bezoekers van de website. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten 
op eventuele wensen van de bezoekers. In bepaalde gevallen stelt ons dit in staat om jou gepersonaliseerde 
advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met jouw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. Je 
kunt Je browser zo instellen dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd. Geef je wel toestemming, dan 
kunnen adverteerders je volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen. 
Wij maken daarbij onder meer gebruik van Google Analytics. Graag verwijzen wij je naar de privacyverklaring 
van Google voor meer informatie over het door Google gevoerde beleid. 

 
Jouw persoonsgegevens en derden 
Jouw WoonBaan is een website van zes samenwerkende partijen. Door op een sollicitatie te reageren geef je 
jouw persoonsgegevens door aan één van de zes betrokken partijen. De samenwerkende partijen geven jouw 
persoonsgegevens alleen aan anderen (derden partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om 
de werkzaamheden uit te voeren, dan wel als zij daar een ‘eigen gerechtvaardigd belang’ bij hebben. In het 
geval van Woonstede is het noodzakelijk om in het kader van de sollicitatie de persoonsgegevens te delen met 
VismaRaet, omdat Woonstede gebruikt maakt van het programma Easycruit. 

 
De samenwerkende partijen binnen de website Jouw WoonBaan verkopen, verhandelen of geven persoonlijke 
gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Jouw WoonBaan 
of één van de betrokken samenwerkingspartijen een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de 
website te hosten, daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn. De partijen 
dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden. 
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Daarnaast mag Jouw WoonBaan ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te 
voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Jouw WoonBaan vrij om niet-persoonlijk identificeerbare 
bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere 
vormen van gebruik. 

Diensten of producten van derden 
Jouw WoonBaan biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen 
derden ingeschakeld worden om een dienst te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan 
postverzending, drukkerijen en hostingdiensten. 

Doorlinken naar websites van derden 
Verwijzingen naar websites die niet door Jouw WoonBaan worden beheerd en/of onderhouden dienen alleen 
ter informatie. Dit geldt uiteraard niet voor de website van één van de betrokken samenwerkingspartners; de 
betrokken partner is echter verantwoordelijk voor (de werking van) haar eigen website en de daarop vermelde 
informatie. Jouw WoonBaan is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van de website van een derde, de 
daarop vermelde informatie of de juistheid en volledigheid daarvan. 

 
Actuele Privacy Verklaring 
Jouw WoonBaan behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend 
gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele 
wijzigingen. 


