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Verwerkings-

doelen. 

Categorieën 

betrokkenen. 

Categorieën 

persoons-

gegevens 

Categorieën 

ontvangers 

Beoogde 

bewaartijd 

Algemene  

beschrijving  

beveiligings- 

maatregelen  

(indien mogelijk) 

Administratie            

Pers.gegevens invoeren 
in het specifiek daarvoor 
bedoelde softwarepak- 
ket (Convect beheer en 
Exact) voor het 
verzorgen van de 
debiteurenadministratie 
van de VvE’s. Daarbij 
worden betalings-
gegevens van de 
eigenaren verwerkt en 
opgeslagen.   

 x x x x Het verzorgen  
van de debiteuren-
administratie en het 
voeren van corres-
pondentie hierover. 

Leden van de VvE’s 
en/of gebruikers. 

NAWTE gegevens,  
en bankrekening-
nummers. 

Incassobureaus 
gerechtsdeur- 
waarders, advo-
caten en over-
heidsinstanties (in 
het geval dat de 
bijdragen van de 
VvE niet worden 
voldaan)  
* in beginsel met 
toestemming van 
de VvE. 

De bewaartijd van de 
VvE financiële 
administratie bedraagt 
7 jaar. Dit schrijft de  
wet voor (artikel 
2:10BW).  
De overige gegevens 
worden bewaard 
zolang de beheer-
overeenkomst 
voortduurt en/of tot 3 
maanden nadat 
eigenaren hun 
appartement hebben 
verkocht dan wel alle 
bijdragen aan de VvE 
hebben voldaan. 
 

De ICT omgeving waarin 
pers.gegevens worden 
verwerkt, is slechts 
benaderbaar via een 
beveiligde verbinding en 
slechts toegankelijk met een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord. 
 
Uitsluitend bevoegde 
personen hebben toegang. 
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Bestuurlijk/ 

secretarieel 

           

Pers.gegevens 
verwerken voor het 
verzorgen van de 
vergadering van 
eigenaars.  

 x x x x Het verzorgen van de 
vergadering van  
eigenaars en het 
versturen van 
vergaderstukken 
zoals de agenda, de 
notulen en alle 
bijlagen. 

Leden van de VvE 
(incl. bestuurs- en 
commissieleden). 

NAWTE gegevens, 
voor het 
versturen van de 
agenda, de 
notulen en de 
daarbij 
behorende 
onderliggende 
stukken. 
 
Pers.gegevens die 
in de notulen 
worden 
opgenomen. 

Leden van de VvE. Zolang de beheer-
overeenkomst 
voortduurt en/of tot 3 
maanden nadat 
eigenaren hun 
appartement hebben 
verkocht dan wel alle 
bijdragen aan de VvE 
hebben voldaan. 
 

Zie voorgaand onderwerp. 

Pers.gegevens 
verwerken voor het 
voeren van 
correspondentie en het 
uitvoeren van 
beheertaken. 

 x x x x Het verzorgen van 
correspondentie en 
het uitvoeren van 
taken m.b.t. het 
normale beheer en 
het naleven van 
bepalingen in de akte 
van splitsing, het reg-
lement van splitsing, 
het huishoudelijk reg-
lement, vergaderbe-
sluiten en de Wet. 

Leden van de VvE 
(incl. 
bestuursleden) 
en/of gebruikers.  

NAWTE gegevens 
voor het 
versturen van de 
correspondentie. 

Het bestuur en 
overige leden van 
de betreffende VvE, 
voor zover dit in 
het belang is voor 
de uitvoering van 
taken, waaronder 
notarissen, advo-
caten, incasso-
bureaus, gerechts-
deurwaarder, 
overheidsinstan-
ties en overige 
leveranciers. 

Zolang de beheer-
overeenkomst 
voortduurt en/of tot 3 
maanden nadat 
eigenaren hun 
appartement hebben 
verkocht dan wel alle 
bijdragen aan de VvE 
hebben voldaan. 
 

Zie voorgaand onderwerp. 
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Onderhoud, beheer 

en uitvoeren van 

vergaderbesluiten 

           

Pers.gegevens 
verwerken ten behoeve 
van het laten uitvoeren 
van werkzaamheden 
in/aan de gebouwen en 
de appartementen van 
de eigenaren. 

 x x x x Pers.gegevens 
verstrekken voor het 
laten uitvoeren van 
werkzaamheden aan 
de gebouwen en de 
appartementen van 
de eigenaren. 

Leden en 
gebruikers van de 
VvE 

NAWTE-gegevens 
die noodzakelijk 
zijn voor het laten 
uitvoeren van 
werkzaamheden 

Aannemers, 
leveranciers,  
bouwkundigen, 
taxateurs, 
verzekerings-
maatschappijen, 
tussenpersonen en 
leden van de VvE’s.  

Zolang de beheer-
overeenkomst 
voortduurt en/of tot 3 
maanden nadat 
eigenaren hun 
appartement hebben 
verkocht dan wel alle 
bijdragen aan de VvE 
hebben voldaan. 
 

Zie voorgaand onderwerp. 

Schadeafwikkeling            

Pers.gegevens 
verwerken ten behoeve 
van het aanmelden en 
afwikkelen van schades. 

 x x x X Pers.gegevens 
verstrekken voor het 
afwikkelen van 
schades aan 
gebouwen en 
appartementen van 
de eigenaren. 

Verzekerings-
maatschappijen,  
tussenpersonen, 
experts, 
aannemers, 
leveranciers en 
leden van de VvE’s 
en/of gebruikers. 

NAWTE- en 
overige gegevens 
die noodzakelijk 
zijn voor het laten 
uitvoeren van 
werkzaamheden. 

Verzekerings-
maatschappijen,  
Tussenpersonen, 
experts, 
aannemers, 
leveranciers en 
leden van de VvE’s. 

Zolang de beheer-
overeenkomst 
voortduurt en/of tot 3 
maanden nadat 
eigenaren hun 
appartement hebben 
verkocht dan wel alle 
bijdragen aan de VvE 
hebben voldaan. 
 

Zie voorgaand onderwerp. 

Cameratoezicht            

Beelden registreren en 
opslaan van personen 
die ruimtes betreden 
waar een camera is 
geïnstalleerd 

 x  x  Het registreren en 
opslaan van beelden 
van personen ter 
waarborging van de 
veiligheid. 

Leden, gebruikers 
en een ieder die 
het gebouw 
betreedt. 

Beeldmateriaal. Deze beelden 
worden door 
bevoegde personen 
uitgelezen als hier 
op basis van de 
veiligheid een 
aanleiding toe is. 

Maximaal één maand. De beelden worden 
opgeslagen op een recorder 
die in een afgesloten 
omgeving staat. 

 

 


