
Gegevens 

verwerkersverantwoordelijke:

Gegevens DPO

Naam Van der Borden VVE-Beheer 

B.V. / VVE Management NH 

B.V.

Naam DPO De heer Peter Zee

ANNEX 1 behorende bij Verwerkingssoverenkomst VVE-Beheer
Straat + nummer Kennemerstraatweg 181 Emailadres pzee@vanderborde

n.nl

Postcode + Plaats 1814 GH ALKMAAR Intern of extern 072-5181828

KvK nummer 3603447 Telefoonnummer

Rechtsvorm B.V.

Proces Applicatie/Systeem Verantwoordelijke Mede-verantwoordelijke Verwerker Sub-verwerker Persoonsgegeven(s) Gewone persoonsgegevens Bijzondere gegevens* Betrokkenen Doeleinde(n) Grondslag ** Bewaartermijn Bron van de gegevens Ontvangers / Leveranciers DPIA Locatie Server Toepasselijke overige wetgeving (akte)
VVE/eigenaars-administratie Kernsysteem & Archief bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adres/telefoon/e-mail nee eigenaars, 

bestuursleden

kernadministratie 6b 7 jaar na einde eigendom en 

afhandeling laatste kwesties. VvE 

uit beheer: VvE met alle gegevens 

verwijderen uit alle systemen na 

vaststelling jaarstukken/decharge

eigenaars/bestuurslede

n/notaris ( bij 

overdracht)

leden VvE  (op verzoek),

bestuursleden VvE en hun

(portaal)gemachtigden,

medewerkers VvE-beheerder

intern Boek 5, titel9 icm akte

Bestuurders- en 

commissieledenadministratie/KvK

kernsysteem/filesystem/m

ail/archief

bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adres/telefoon/e-mail AP-gevoelig: kopie ID Bestuurs- en

commissieleden, 

ook

extern

voorgeschreven 

KvKinschrijving

van

bestuurders, 

administratie

samenstelling 

VvEcommissies

6b ID meteen na afhandeling

KvK verwijderen. Zie

verder VvE-administratie

Individueel bestuurs- of

commissielid

Zie VvE-administratie, KvK intern Boek 5, titel9 icm akte

Gebruikersverklaringen Portaal/kernsysteem bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adresgegevens/telefoo

n/gebruikersverklaring

nee huurders/gebruiker

s

overzicht alle gebruikers

binnen de VvE, voor 

zover

geen eigenaar

6b Jaarlijks verzoek om

controle door eigenaars

in alv/notulen. Bij

bereiken einde

opgenomen termijn laten 

vervallen

eigenaar

appartementsrecht, in

opdracht van bestuur

eigenaar, bestuur, 

vvemanagers,

financiele afdeling

intern Boek 5, titel9 icm akte

Financiële en 

achterstandsadministratie, 

meetekenen

kernsysteem/portaal/mail 

(notificaties

bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adres/betaalgegevens/

bankrekening

AP-gevoelig:

betalingsachterstanden

eigenaars, (externe)

autorisatie 

VvEbetalingen

financiële administratie

VvE, verwerking

betalingen, opvolgen

achterstanden eigenaars

6b vorige eigenaar eigenaar incassokantoor, financiële

afdeling, VvE-manager,

financiele afdeling

intern Boek 5, titel9 icm akte

automatische incasso kernsysteem bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adres/bankrekening nee geïncasseerde afhandeling

incassoadministratie

6b opdrachtbestanden en

mutaties: 7 jaar,

machtiging: 7 jaar na

einde machtiging

geïncasseerde Incasserende bank,

bestuursleden (overzicht

incassocontracten), 

VvEmanagers,

financiële afdeling

intern Boek 5, titel9 icm akte

Technische administratie kernsysteem/archief/porta

al/mail

bestuur VVE-beheerder VVE-

beheerder/leveranc

ier

ja naam/adres/telefoonnummer

/email/ zzp’ers: KvK/BTW

nee everancier (zzp),

eigenaar/gebruiker,

melder,

bestuursleden,

opzichter/bouwkun

d

ige

afhandeling

onderhoudsklachten

6b 7 jaar na afhandeling

persoonsgegevens bij

melding verwijderen.

Voor leveranciers:

persoonsgegevens

verwijderen 7 jaar

afhandeling laatste

eigenaar/leverancier/m

el

der/bouwkundige

leveranciers, medewerkers

onderhoud, VvE-managers

intern Boek 5, titel9 icm akte

verzekeringsclaim Kernsysteem 

&archief/filesystem/mail

bestuur VVE-beheerder verzekeraar ja naam/adres/telefoonnummer

/email/rekeningnummer

nee eigenaars,

bestuursleden,

gebruiker, 

eventueel

gedupeerde derden

afhandeling

verzekeringsclaims op de

VvE

6b 7 jaar na afhandeling eigenaars, 

bestuursleden,

gebruiker, gedupeerde

derden

verzekering(stussenpersonen

),

VvE-managers, afdeling

verzekeringen & onderhoud

intern Boek 5, titel9 icm akte

taxatie archief bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder axateur/verzekeraar ja naam/adres/telefoonnummer

/email

contactpersonen,

eventueel

appartementsgegevens 

t.b.eigenaarsbelang

nee eigenaars/bewoner

s

Toegang gebouw t.b.v.

vaststelling

(herbouw)waarde

6b Taxatie: 7 jaar na

vervanging taxatie,

doorgegeven

contactgegevens: na

opstellen taxatie.

eigenaars/bewoners via

VvE-beheerder

taxateur/verzekeraar intern Boek 5, titel9 icm akte

portaal portaal bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder ja naam/adres/telefoon/e-mail nee eigenaars,

gemachtigden,

leveranciers,

medewerkers 

VVEbeheerder,

eventueel

derden

ontsluiten gegevens 

VvEadministratie

voor leden

en bij de VvE betrokken

derden

6b 2 jaar na laatste

aanmelding wordt

account opgeheven,

tenzij gebruiker op

vooafgaand bericht

reageert

portaalgebruiker Medewerkers VvE-

beheerder,

intern Boek 5, titel9 icm akte

backlogscanning archief bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder digitaliserendepartij ja naam/adres/telefoon/email/ 

financiële historie

AP-gevoelig:

betalingsachterstanden

alle hierboven

genoemde partijen

digitalisering

administratieve gegevens

6b na bevestiging ontvangst

gedigitaliseerde stukken

worden gegevens bij

leverancier verwijderd

alle hierboven 

genoemde

partijen

digitaliserende partij intern Boek 5, titel9 icm akte

Externe archiefopslag archief bestuur VVE-beheerder VVE-beheerder archiefopslag ja naam/adres/telefoon/email/fi

nanciële historie

AP-gevoelig:

betalingsachterstanden

alle hierboven

genoemde partijen

opslag resterende 

papieren

administratie

6b 7 jaar na start opslag,

toegang zeer beperkt

alle hierboven 

genoemde

partijen

archiefopslag intern Boek 5, titel9 icm akte

onderzoek n.v.t.

marketing n.v.t.

Personeels- & salarisadministratie, 

eigen personeel

externe systeem, 

lokaal(papieren) 

personeelsdossier

VVE beheerder Externe

personeels/salarisa

d

ministratie,

pensioenfonds,

leasebedrijf,

telefoniebedrijf

ja naam/adres/bankrekening/tel

ef

oonnummers/e-mail

AP-gevoelig: BSN/salaris medewerkers 

VvEbeheerder

Administratie personeel 6c 7 jaar na datum uit dienst medewerker, werkgever genoemde verwerkers,

arbodienst, belastingdienst

intern Boek 5, titel9 icm akte

Personeels- & salarisadministratie 

VvE’s

extern systeem, lokaal

(papieren)

personeelsdossier

VVE beheerder VVE-beheerder VVE-beheerder Externe

personeels/salaris

administratie,

pensioenfonds,

leasebedrijf,

telefoniebedrijf

ja naam/adres/bankrekening/tel

ef

oonnummers/e-mail

AP-gevoelig: BSN/salaris personeel van een

VvE

Administratie personeel 6b 7 jaar na datum uit dienst medewerker, 

werkgever,

VvE-beheerder

eigenaars, bestuursleden,

genoemde verwerkers,

arbodienst, belastingdienst

intern Boek 5, titel9 icm akte

Compliance administratie filesystem/mail VVE beheerder juridische bijstand ja naam/adres/telefoon/e-mail nee klagende partij afhandeling klachten 

over

optreden VvE-beheerder

6f 7 jaar na afhandeling klagende partij Medewerkers VvE-

beheerder,

verwerkende partij

intern

mailto:pzee@vanderborden.nl
mailto:pzee@vanderborden.nl

