
Dit is de Privacy Verklaring van World Fashion Centre Amsterdam BV (KvK 33203733) 
en World Fashion Centre Amsterdam Vastgoed BV (KvK 34242718)  
Wij zijn te bereiken op 020- 511 0111 of info@worldfashioncentre.nl  
 
Deel 1 - Algemeen deel  
 
Verzameling persoonsgegevens  
Wij leggen in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening persoonsgegevens 
vast. Dit is o.a. het geval indien u in het World Fashion Centre een ruimte huurt of 
belangstelling daarvoor heeft, wanneer u het World Fashion Centre of de parkeergarage 
bezoekt of wilt bezoeken of daar een bezoekers- of toegangspas voor aanvraagt of heeft 
of als u overigens onze website bezoekt of onze app gebruikt en daarbij 
persoonsgegevens verstrekt, indien u bij ons werkt of solliciteert of indien u contact met 
ons heeft over of in het kader van onze dienstverlening via andere gangbare kanalen, 
zoals e-mail of telefoon.  

 

Grondslagen verwerking  

Wij verwerken persoonsgegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het 
aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met u of een dienst die wij aan u 
verlenen, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben in het kader van onze 
bedrijfsvoering, omdat wij een wettelijke verplichting hebben of omdat u daartoe 
toestemming heeft verleend.  

 
Gebruik gegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens of kunnen die gebruiken voor de (uitvoering van de) 
overeenkomsten, zoals huur- of arbeidsovereenkomsten, voor het verlenen van toegang 
tot (ruimtes in) ons gebouw of parkeergarage, voor de uitvoering van onze 
dienstverlening als verhuurder/exploitant/beheerder van het World Fashion Centre, voor 
informatie aan en contact met (potentiële) huurders, bezoekers en derden in verband met 
onze dienstverlening en activiteiten alsmede voor acquisitiedoeleinden. 
 
Gegevens aan derden  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden behalve als dat nodig is in het kader 
van onze bedrijfsvoering of dienstverlening.   
 
Omgang met gegevens  
Met persoonsgegevens die wij verzamelen wordt vertrouwelijk omgegaan.  
Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig en gebruiken de gegevens niet voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.  
Wij nemen passende technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 
 
Uw rechten   

mailto:info@worldfashioncentre.nl


U heeft de mogelijkheid uw gegevens bij ons in te zien, te verwijderen of te wijzigen. 
Tevens kunt u ons per mail (info@worldfashioncentre.nl) of per post (Postbus 69000 
1060CC Amsterdam) verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is 
zullen wij die informatie conform uw verzoek aanpassen. Als u ons toestemming heeft 
gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze 
toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waar u deze heeft 
verstrekt. 

 
Website - cookies 
Wij kunnen op onze website algemene bezoekgegevens bijhouden, zonder dat deze de 
bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om het gebruik van de website te analyseren 
teneinde de dienstverlening te optimaliseren. WFC maakt gebruik van cookies om 
informatie te verzamelen over haar bezoekers en huurders, voor doeleinden van gerichte 
communicatie, waaronder het verstrekken van informatie over activiteiten van en 
verhuurmogelijkheden binnen het World Fashion Centre.  

 
Camera’s - toegangsregistratie 
In verband met veiligheid van huurders en bezoekers van het World Fashion Centre en 
hun eigendommen hangen in het en rondom het gebouw en parkeergarages 
beveiligingscamera’s en wordt gebruik gemaakt van elektronische toegangsregistratie voor 
het gebouw en individuele ruimten/showrooms. Voor onze parkeergarages is een 
kentekenregistratie. Wij gebruiken beelden en toegangsregistraties alleen binnen de 
wettelijke mogelijkheden. De beelden en/of toegangsregistratie worden uitsluitend 
bekeken door bevoegde personen of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de 
politie. De bewaartermijn is maximaal vier weken of tot na afhandeling van op 
camerabeelden of toegangsregistratie vastgelegde incident. 
 
Bewaartermijnen  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna 
vernietigen wij deze persoonsgegevens of bewaren we deze op een manier dat ze niet 
meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
 
Geheimhouding  
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van huurders, is contractueel 
gebonden aan geheimhoudingsplicht.  
 
Wijzigingen  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid.  
 
Deel 2 - Huurders  
 
Ten aanzien van (aspirant) huurders geldt een aanvullende privacy verklaring.  
 



Verzameling gegevens  
Als verhuurder verzamelen wij persoonsgegevens van (aspirant) huurders, haar 
bestuurder(s) en uiteindelijk belanghebbende(n) van (aspirant) huurders. Wij kunnen ook 
persoonsgegevens van werknemers of andere contactpersonen van huurders verzamelen 
in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst bijvoorbeeld voor (het 
verstrekken van) een (persoonlijke) toegangspas, of in verband met bereikbaarheid bij 
calamiteiten. Naast verwerking van gegevens omtrent naam, adres, telefoonnummer, 
emailadres, bankrekeningnummer kan het voorkomen dat wij overige (financiële) 
persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor het kunnen doen van een huurvoorstel, 
het beoordelen van een huuraanvraag, in verband met de uitvoering van de 
huurovereenkomst, voor het toetsen van de kredietwaardigheid of het onderzoeken van 
verhaalsmogelijkheden van (potentiële) huurders. 
 
Deze gegevens leggen wij vast op het moment dat een huurcontract wordt afgesloten of 
op andere momenten dat er contact is met de (aspirant) huurder. Door het tekenen van 
een huurovereenkomst en/of het aanvragen van een huurvoorstel en/of het opnemen of 
het hebben van contact omtrent huurdersaangelegenheden geeft de (aspirant) huurder of 
andere gebruiker toestemming aan ons om zijn persoonsgegevens vast te leggen en te 
verwerken. 
 
Gebruik gegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening als verhuurder, 
bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract, het innen van de huur, het 
informeren of voeren van overleg over huurdersaangelegenheden, het doen van 
huuraanbiedingen of het beoordelen van een huuraanvraag. Ook gebruiken wij deze 
gegevens in verband met de nakoming van de (wettelijke en/of contractuele) 
verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst, bijvoorbeeld met betrekking tot 
onderhoud en/of services en/of servicekosten afrekening alsmede in verband met 
(onderzoek naar of tegengaan van) overlast of criminele activiteiten. Wij publiceren o.a. 
op de WFC app en/of website een overzicht van de in het World Fashion Centre 
gevestigde bedrijven en gebruiken daarbij o.a. de bij ons bekende gegevens over uw 
bedrijf o.a. ten aanzien van uw showroom en contactgegevens.  
 
Gegevens aan derden  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van huurders aan derden behalve als dat nodig is 
om ons werk als verhuurder te kunnen doen en/of onze rechten als verhuurder te 
kunnen uitoefenen.  
In dat verband kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met derden die voor ons 
werkzaamheden verrichten of waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld de 
Huurdersvereniging of in het kader van onderhoud, IT, beveiliging, juridische of 
financiële dienstverlening. Soms kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met 
andere instanties (bijvoorbeeld de politie) in verband met de opsporing van mogelijke 
fraude, juridische geschillen of om kredietwaardigheid te toetsen of een 
verhaalsinformatie in te winnen.  



 
Toegang tot gegevens  
Alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot de 
persoonsgegevens van de (aspirant) huurders van WFC en mogen deze inzien en 
verwerken voor zover nodig.  
  
Rechten huurder  
U heeft als huurder het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, 
afscherming en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn 
persoonsgegevens.  
Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij 
WFC.  
 
 


