
Privacyreglement Rejoko Beheer B.V.  

Inzake de ontwikkeling aan de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 in Utrecht  
 

In het kader van haar dienstverlening en bedrijfsvoering legt Rejoko Beheer B.V. 
persoonsgegevens vast.  
Rejoko Beheer is verantwoordelijk voor de juiste gegevensverwerking en houdt zich hierbij aan 
de gestelde eisen hiervoor, zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). De persoonsgegevens worden gebruikt om de betrokkenen te kunnen informeren en 
worden niet gedeeld met andere organisaties. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke  

REJOKO BEHEER B.V. 
Mosweg 2 
6721 MD Bennekom 
a.romerostraat@rejoko.nl  

 

Doel gegevensverwerking 

De opgeslagen persoonsgegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt voor de volgende 
doeleinden:  

1. Het informeren van de betrokkenen middels een nieuwsbrief of e-mail.  

2. Het uitnodigen voor bijeenkomsten, gesprekken of het delen van informatie omtrent het 
project.  

3. Het onderhouden van contact met de betrokkenen omtrent de gestelde vragen of de 
gegeven informatie.  

4. Het verwerken van de verstrekte informatie zodat dit gebruikt kan worden voor het project 
en het bijbehorende participatieproces.  

 

Verwerking van algemene persoonsgegevens 

Rejoko Beheer verwerkt alleen gegevens die met toestemming door de betrokkenen zelf 
worden verstrekt of openbaar toegankelijk zijn.  

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:  

- Naam 
- Adres 
- Woonplaats  
- Telefoonnummer 
- E-mailadres  
- Inschrijving nieuwsbrief  
- Verstrekte informatie en voorkeuren omtrent het project  

 

Verstrekking gegevens  

1. Tenzij noodzakelijk voor uitvoering van een van de genoemde doeleinden of van een 
wettelijke bepaling, verstrekt Rejoko Beheer slechts persoonsgegevens aan derden na de 
uitdrukkelijke toestemming van betrokkene; 
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2. Indien noodzakelijk, voor het verloop van participatieproces, kunnen gegevens omtrent de 
wensen en zorgen van de betrokkenen worden gedeeld met derden. Deze gegevens worden 
alleen geanonimiseerd gedeeld met derden welke door de initiatiefnemers zijn betrokken bij het 
project.  

3. Het verstrekken van gegevens aan mede initiatiefnemer familie Stigter, de gemeente Utrecht, 
SVC Vastgoed als vertegenwoordiger van de familie Stigter en het communicatiebureau 
Bureau voor Gebiedscommunicatie wordt gezien als noodzakelijk voor de uitvoering van de 
genoemde doeleinden.   

4. Gegevens van betrokkene worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden; 

5. Gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden gebruikt. In de resultaten van deze 
onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot natuurlijke personen. 

 

Recht op inzage 

1. Een betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking 
hebbende geregistreerde gegevens ("recht op inzage"); 

2. Verzoeken tot inzage worden ingediend bij Rejoko Beheer.  

3. Het verzoek tot inzage wordt binnen twee weken beantwoord. 

 

Recht op rectificatie en recht op vergetelheid 

1. Een betrokkene heeft het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of vernietiging van 
diens gegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Verzoeken tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens worden schriftelijk of per 
email ingediend bij Rejoko Beheer. Het verzoek bevat de voorgestelde wijzigingen.   

3. Indien bij een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens blijkt dat deze ook 
zijn gedeeld met de gemeente Utrecht, stelt Rejoko Beheer de gemeente Utrecht hiervan op 
de hoogte. De gemeente Utrecht zal deze gegevens dan ook rectificeren of wissen zoals 
aangegeven.  

 

Klachten of vragen omtrent de AVG 

Indien u een vraag of klacht heeft omtrent de gegevensverwerking kunt u hiervoor contact 
opnemen met Rejoko Beheer via a.romerostraat@rejoko.nl. Voor verdere klachten of 
opmerkingen kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te bereiken via 088-1802250 
of rechtstreeks klacht melden bij de AP.  

 

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het project en uiterlijk binnen drie 
maanden, nadat het project is beëindigd en de lopende zaken zijn afgehandeld, verwijderd.  
 

Dit reglement is ingegaan op 1 maart 2021 en geldt ook voor de gegevens welke in de 
periode tussen 1-1-2021 en 28-02-2021 verstrekt zijn door de betrokkenen.    
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