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Privacyverklaring 
Versie 14 december 2020 

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Bewoners Binnenstad Tilburg (voorheen Stichting 

Binnenstad), met daaronder de entiteiten: 

 Bewonersplatform Binnenstad-Zuid / Stadshart 

 Bewonersplatform Binnenstad-West 

Wij vinden uw privacy van groot belang en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met 

ons deelt. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we dat doen.  

  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 naam  

 emailadres 

 straatnaam (alleen als u deze aan ons hebt doorgegeven) 

 huisnummer (alleen als u deze aan ons hebt doorgegeven)  

 telefoonnummer (alleen als u deze aan ons hebt doorgegeven). 

 

Deze gegevens zijn door u aan ons verstrekt omdat u onze vergaderingen bezoekt of omdat u te 

kennen hebt gegeven informatie van één van de bewonersplatforms te willen ontvangen.   

Als u deelneemt aan onze vergaderingen registreren wij ook uw aanwezigheid op de vergaderingen. 

 

Verwerkingsactiviteiten die wij verrichten en doelen 

Uw gegevens zijn opgeslagen in een Excel spreadsheet en in Microsoft Outlook (alleen naam en 

emailadres) en worden gebruikt voor: 

 Het versturen van een reminder, agenda en notulen (inclusief presentielijst) van de 

vergaderingen naar bewoners in de binnenstad die op de verzendlijst staan. Op de presentielijst 

staan de naam en straatnaam van de deelnemers; het huisnummer wordt alleen vermeld als u 

dit hebt opgegeven. 
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 Het doorsturen van informatie over de binnenstad, 

verkregen uit de eigen organisatie, van de gemeente of 

andere organisaties die actief zijn in de binnenstad. 

 Het opnemen van contact over zaken die spelen in de 

binnenstad en u aangaan. 

 Het monitoren van de spreiding van deelnemers aan onze vergadering over de binnenstad. Wij 

streven naar een brede spreiding van deelnemers over de binnenstad, zodat we op de hoogte 

blijven van wat er in alle delen van de binnenstad speelt.    

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zelf aangeeft niet meer te willen deelnemen aan onze 

vergaderingen en/of u aangeeft geen informatie meer van ons te willen ontvangen.  

Op dat moment verwijderen wij uw gegevens uit alle gegevensbronnen en ontvangt u geen 

informatie meer van ons.  

  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, zonder daarvoor vooraf 

toestemming aan u gevraagd te hebben. Om uw privacy te waarborgen maken wij bij het versturen 

van email altijd gebruik van de BCC, zodat andere ontvangers uw email adres niet kunnen zien. 

Soms versturen wij op verzoek van derden informatie via de email aan u door. Het gaat hier meestal 

om informatie van de gemeente over evenementen, wegafsluitingen e.d. in de binnenstad.  

Bij uitzondering sturen wij u informatie door die niet gerelateerd is aan de activiteiten van de 

bewonersplatforms, maar afkomstig is van andere organisaties die actief zijn in de binnenstad. Wij 

doen dit eenmalig en vragen u dan om uzelf rechtstreeks bij betreffende organisatie aan te melden, 

als u in de toekomst meer informatie van betreffende organisatie wenst te ontvangen.  

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. U kunt dit doen door een email 

te sturen naar info@bewonersbinnenstadtilburg.nl.  
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