
Privacyverklaring 
WhatsApp Buurtpreventie Eext (Hierna: WABP Eext) verwerkt persoonsgegevens. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
WABP Eext verwerkt persoonsgegevens tijdens het verzenden van berichten via WhatsApp, of omdat 

u deze gegevens zelf heeft opgegeven op het registratieformulier. De volgende persoonsgegevens 

worden verwerkt: 

• Voorna(a)m(en), Tussenvoegsel(s) & Achternaam 

• Straat + huisnummer 

• Postcode 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Verklaring dat u ouder bent dan 18 jaar 

• Handtekening 

Uw persoonsgegevens (in de vorm van het registratieformulier) worden na verwerking 

gedigitaliseerd en bewaard binnen een beveiligde omgeving. Uw naam en telefoonnummer zijn 

zichtbaar voor alle leden van de Appgroep van uw eigen wijk. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk voor 

leden van andere wijken. De beheerders van alle wijken hebben een overkoepelende 

beheerdersgroep waarmee zij berichten van de ene wijk naar de andere kunnen communiceren. De 

beheerders communiceren geen persoonsgegevens via de beheerdersgroep. 

WAAROM WABP EEXT PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT 
WABP Eext verwerkt persoonsgegevens t.b.v. het oprichten en in stand houden van een collectief 

communicatie platform gericht op het vergroten van de algemene veiligheid in het dorp. Het gaat 

hierbij om een netwerk van buurtpreventiegroepen die gebruik maken van het communicatie 

medium WhatsApp. Bij gebruik van de WhatsApp groepen worden gegevens (06-nummer) verwerkt 

die te herleiden zijn naar een persoon (naam). Dit wordt het functioneel gebruik genoemd. 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens, zoals opgegeven op het registratieformulier, digitaal 

gearchiveerd en bewaard. Reden hiervan is dat de gegevens, als deze verloren zijn gegaan door een 

menselijke danwel softwarematige fout, hersteld kunnen worden. 

Hieronder wordt, per type persoonsgegeven, uitgelegd waar deze gegevens voor nodig zijn: 

Persoonsgeven(s): Noodzakelijk gebruik: 

Persoonsnaam Om overige persoonsgegevens te kunnen linken aan een persoon en om 
WhatsApp te gebruiken. 

Adresgegevens Om u te kunnen indelen in één van de 7 groepen (wijkindeling) 
Telefoonnummer Om WhatsApp te kunnen gebruiken 
Emailadres Om met u te kunnen communiceren over zaken die géén directe 

buurtpreventiemeldingen zijn (b.v. afstemming, wijziging gegevens, 
beantwoorden vragen etc.) 

Verklaring >18jr Om te verifiëren of u zelfstandig gerechtigd bent om zich aan te melden 
voor WhatsApp Buurtpreventie en in verband met aansprakelijkheid in 
geval van juridische gevolgen. 

Handtekening Om te verifiëren dat u zelf de persoonsgegevens hebt verstrekt en dat u 
akkoord bent met de voorwaarden. 



HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u deelneemt aan WABP Eext. Indien u WABP Eext 

verlaat (om welke reden dan ook), dan worden uw persoonsgegevens na administratieve afhandeling 

direct verwijderd. U dient dit zelf aan te geven bij de beheerder van uw wijk. Die zal zorg dragen voor 

verwijdering van uw persoonsgegevens. 

 

DELEN MET ANDEREN 
WABP Eext verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is.  Indien uw persoonsgegevens op juridische gronden opeisbaar zijn door 

opsporingsinstanties dan wordt u hierover altijd vooraf in kennis gesteld. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de beheerder van uw Appgroep. Om 

misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

BEVEILIGEN 
WABP Eext neemt de bescherming van uw persoonsgegevens 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, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 

WABP Eext verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de beheerder van uw 

Appgroep. 


