Privacy Statement van Oostenburg SGN
Oostenburg SGN is de handelsnaam van Stadgenoot Ontwikkeling I B.V., ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 34154451. Deze B.V. is eigenaar van de CPO kavels op Oostenburg. Voor de selectieprocedure
ten behoeve van de kavelverkoop aan een CPO-bouwgroep maakt Oostenburg SGN gebruik van een digitaal
inschrijvingsformulier.
Om dit proces optimaal te laten verlopen worden persoonsgegevens verwerkt. Oostenburg SGN acht een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Oostenburg SGN is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke hoe wij hiermee omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2019
Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zo kenmerkend zijn voor een bepaald persoon, dat hij/zij aan de hand
van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hoofdregel is dat een persoon identificeerbaar is als zijn/haar
identiteit zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Hierbij kun je denken aan: je naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij als je je digitaal inschrijft voor de
CPO-bouwkavels, of als je een brief of e-mail verstuurt.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van alle personen die zich als lid van een CPO-bouwgroep aanmelden voor
de selectieprocedure van een CPO kavel op Oostenburg.
Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de selectieprocedure van een koper van een CPO kavel op Oostenburg
in Amsterdam, zoals we die omschrijven in de Verkoopbrochure. Zo vragen wij bijvoorbeeld je naam, adres,
gezinssamenstelling en een verklaring van de bank of hypotheekadviseur. Zonder deze gegevens is het voor ons
niet mogelijk om tot de selectie van een solide CPO-bouwgroep te komen en is het dus niet mogelijk om deel te
nemen aan een CPO bouwgroep.
Ook gebruiken wij de gegevens als dat nodig is omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij
hebben (denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er een juridische procedure speelt of dreigt en wij verweer
moeten kunnen voeren).
Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om?
Wij gaan zorgvuldig en behoorlijk om met je persoonsgegevens. Elke vorm van gegevensverwerking zal eerlijk zijn
en in overeenstemming met alle wettelijke regels die op de verwerking van persoonsgegevens zien.
Persoonlijk contact met Oostenburg SGN
Veel contacten die je met ons hebt zijn via de e-mail of telefonisch. De persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft
leggen wij vast als dat nodig is.
Veel informatie wordt uitgewisseld via digitale formulieren of brieven en formulieren. De persoonsgegevens die je
daarbij aan ons doorgeeft worden door ons verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden of om de kwaliteit
van onze dienstverlening te verbeteren.
Delen met anderen
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van het selectieproces, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bezoek aan de website van Oostenburg SGN
Als je onze website bezoekt registreren wij functionele cookies.
Bezoekgegevens: Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte
pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren. Ook kunnen deze gegevens
worden gebruikt om meer gerichte informatie op onze site te zetten waardoor wij onze dienstverlening kunnen
verbeteren.

Wij kunnen eventueel registreren hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern
opgeslagen en bewerkt.
Bewaartermijnen
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
worden verzameld. Gegevens kunnen langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij
hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd dat wij ons moeten verweren).
Je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar zelfbouw@oostenburg.nl. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op je verzoek reageren. Als wij goede redenen hebben om het verzoek te weigeren zullen wij toelichten
waarom dat zo is.
Veilig en vertrouwelijk
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk
hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de
functionaris persoonsgegevens Melanie Bos via zelfbouw@oostenburg.nl.

