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Algemeen
Stichting Portes Beheer (hierna: “Portes”), gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 30170130, respecteert de privacy van haar huurders, de bezoekers van haar
website en de aanvragers van haar fonds. In dat kader heeft de Portes passende maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik hiervan te voorkomen. In deze privacy
verklaring wordt beschreven hoe Portes met uw persoonsgegevens omgaat.
Welke persoonsgegevens Portes verwerkt
Portes verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, Wet bescherming
persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
identificeerbare natuurlijke persoon. Portes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een
huurovereenkomst met Portes aangaat, gebruik maakt van ons aanvraagformulier financiële
ondersteuning voor projecten en investeringen of als u via e-mail of telefoon contact met het
bestuur van Portes opneemt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Portes
verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt
- kopie paspoort.
Met welk doel en op basis van welke grondslag Portes persoonsgegevens verwerkt
Portes verzamelt niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk. De geregistreerde
persoonsgegevens worden lokaal op de computer van Portes opgeslagen. Portes verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om met u in contact te kunnen treden over de (ver)huur of om uw aanvraag voor financiële
ondersteuning te beoordelen;
- indien zij hier wettelijk toe verplicht is;
- indien noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Portes. Hieronder
wordt mede begrepen het voeren van een deugdelijke en effectieve administratie en boekhouding.
Geautomatiseerde besluitvorming
Portes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Portes) tussen zit.
Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Portes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Portes bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de duur van de
huurovereenkomst of het project waarvoor u de financiële ondersteuning aanvraagt. Nadat de
huurovereenkomst is / dit project is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens binnen een bekwame
termijn worden verwijderd. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet Portes
hieraan.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Portes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Portes via
secretaris@malakkastraat6.nl.
Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Portes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van de (huur)overeenkomst die Portes met uw organisatie sluit of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Portes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Portes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Portes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, opdat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Portes en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Portes een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover Portes beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@malakkastraat6.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Portes reageert zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Klachten
Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid van Portes, een klacht hebt over één van de onderwerpen
geregeld in deze privacy verklaring, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan het bestuur van
Portes meldt. Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om uw klacht met u te
bespreken. U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 - 2001201.

