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Bijlage I 

 

OndernemersKring Rijnsweerd (OKR) 

Overzicht gebruik persoonsgegevens 

 

A. Gegevens ledenadministratie door secretariaat (via website en Excel-overzicht) 

Persoonsgegevens:  

naam, functie en geslacht contactpersoon huurder 

mobiel telefoonnummer (indien verstrekt) 

 

Bedrijfsgegevens:  

bedrijfsnaam 

website  

zakelijk e-mailadres 

vestigingsadres 

postadres (indien afwijkend) 

factuuradres (indien afwijkend) 

telefoonnummer  

 

Algemeen: 

nieuwsbrief ontvangen: ja-nee 

 

Zichtbaarheid aangesloten leden via publieke pagina website kantorenpark Rijnsweerd: 

Lijst met bedrijfsnamen van de leden met een koppeling naar hun eigen website. 

 

 

 

 

B. Aanmelden voor nieuwsbrief via de website 

Bedrijfsgegevens: 

e-mailadres  

C. Gegevens huurders (niet-OKR leden) 

 

Persoonsgegevens:  

naam, functie, geslacht en evt. mobiel nummer contactpersoon 

 

Bedrijfsgegevens:  

bedrijfsnaam 

website 

zakelijk e-mailadres 

vestigingsadres 

postadres (indien beschikbaar) 

telefoonnummer (algemeen) 

 

Zichtbaarheid huurders via publieke pagina website kantorenpark Rijnsweerd: 

Lijst met namen van bedrijven/organisaties die op het kantorenpark gevestigd zijn. 

 

D. Foto’s bijeenkomsten 

 

Op het publieke deel van de website van kantorenpark Rijnsweerd kunnen foto’s van (netwerk)bijeenkomsten 

getoond worden, waar huurders op staan, na een akkoord van hen.    
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Bijlage II 

 

Vereniging van Eigenaren kantorenpark Rijnsweerd (VvE) 

Overzicht gebruik persoonsgegevens 

 

A. Gegevens ledenadministratie door secretariaat (via website en Excel-overzicht) 

Persoonsgegevens:  

naam, functie en geslacht contactpersoon eigenaar 

naam, functie en geslacht contactpersoon (evt.) beheerder 

mobiel telefoonnummer (indien verstrekt) 

 

Bedrijfsgegevens:  

bedrijfsnaam 

zakelijk e-mailadres 

factuuradres + evt. factuur referentie 

telefoonnummer  

datum ingang lidmaatschap 

aantal m2 VVO en percentage t.o.v. totaal kantorenpark Rijnsweerd 

aantal parkeerplaatsen (indien bekend) 

 

Algemeen: 

nieuwsbrief ontvangen: ja-nee 

 

 

 

 

B. Aanmelden voor nieuwsbrief via de website 

Bedrijfsgegevens: 

e-mailadres  

C. Gegevens eigenaren/beheerders (niet-VvE leden) 

Persoonsgegevens:  

naam, functie en geslacht contactpersoon eigenaar 

naam, functie en geslacht contactpersoon (evt.) beheerder 

mobiel telefoonnummer (indien verstrekt) 

 

Bedrijfsgegevens:  

bedrijfsnaam 

zakelijk e-mailadres 

telefoonnummer  

aantal m2 VVO en percentage t.o.v. totaal kantorenpark Rijnsweerd 

aantal parkeerplaatsen (indien bekend) 

 

Algemeen: 

nieuwsbrief ontvangen: ja-nee 

 

 

 

 

D. Foto’s bijeenkomsten 

 

Op het publieke deel van de website van kantorenpark Rijnsweerd kunnen foto’s van (netwerk)bijeenkomsten 

getoond worden, waar vastgoedeigenaren/beheerders op staan, na een akkoord van hen.    

 

 

 


