
 
 
 

Privacyverklaring 

Vastgesteld 29 januari 2020 

De Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en 

toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode Woningcorporaties en adviezen te geven 

over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties. 

Ten behoeve van de behandeling van klachten en toetsingsverzoeken legt de Commissie digitale 

dossiers aan waarin door de indieners van de verzoeken verstrekte persoonsgegevens zijn 

opgenomen. De Commissie gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, de behandeling van klachten en toetsingsverzoeken. Voor de behandeling van 

klachten en toetsingsverzoeken worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig is, 

waaronder voor- en achternaam, adresgegevens en contactgegevens. De persoonsgegevens 

worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van procespartijen. Aan Aedes vereniging van 

woningcorporaties en de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties wordt een afschrift 

van iedere uitspraak van de Commissie verstuurd met vermelding van de persoonsgegevens van 

partijen vanwege mogelijke acties naar aanleiding van de uitspraak. De uitspraken van de 

Commissie worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd op haar website. 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens 

zijn verstrekt. De dossiers van de behandeling van klachten en toetsingsverzoeken worden na het 

doen van een uitspraak drie jaar bewaard en daarna vernietigd. 

De Commissie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor een 

veilige opslag en beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. 

Iedere belanghebbende heeft het recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van de 

persoonsgegevens die de Commissie van hem of haar ontvangen heeft, kan bezwaar maken tegen 

onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of een verleende toestemming intrekken. Bij 

klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie wordt verzocht direct 

contact op te nemen met de Commissie. Bij klachten bestaat ook altijd de mogelijkheid contact op 

te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van 

privacybescherming. 

Contactgegevens: 

Commissie Governancecode Woningcorporaties 

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA  Den Haag 

Telefoon 088 2333715 

E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl 

Website: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/governance-en-

integriteit/governancecode/commissie-governancecode-woningcorporaties.html  

 


