
 

PRIVACYVERKLARING  
van Woningstichting Wuta Nigtevecht, gevestigd aan Hoekerstraat 7 te Nigtevecht. 

 
Woningstichting Wuta biedt woningzoekenden en huurders via Woningnet een betaalbare 
woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een 
woning te huren van Wuta, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij informeren u hoe de 
stichting met persoonsgegevens omgaat. 

Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden verwerkt Woningstichting Wuta 
persoonsgegevens? 
Wuta verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de 
huurovereenkomst alsmede de financiële afwikkeling daarvan, voor het innen van 
vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van 
geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern 
beheer en voor de uitvoering of toepassing van een andere wet: 

 Voor- en achternaam; 

 Geslacht; 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummer; 

 E-mailadres; 

 Locatiegegevens; 

 Inkomensgegevens 

 Bankrekeningnummer. 

Verstrekt Woningstichting Wuta persoonsgegevens aan derde partijen? 
Wuta verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. 
Zo verstrekt Wuta persoonsgegevens die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw 
woning en in situaties waarin de woningcorporatie wettelijk wordt verplicht. 

Op welke wijze beschermt Woningstichting Wuta persoonsgegevens? 
Uw gegevens worden door Wuta op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of 
ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. 

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens 
U kunt altijd uw gegevens opvragen bij Wuta. Ook kunt u vragen om correctie, afscherming 
en verbetering van uw persoonsgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, 
laat Wuta u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan. 
 
Wuta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren.  

Vragen 
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u sturen naar: wutawbc@xs4all.nl. 

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd? 
De privacyverklaring kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Wijzigingen worden 
op de website gepubliceerd. 
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