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Privacyverklaring Energiecoöperatie Leur e.o.
INLEIDING
In dit document is de privacyverklaring van Energiecoöperatie Leur e.o. te vinden. Deze verklaring is door
het bestuur en de leden van de Energiecoöperatie Leur e.o. op xx augustus 2018 goedgekeurd.
Energiecoöperatie Leur e.o. (aangeduid als ECL) hecht waarde aan de privacy van haar leden en de daarbij
horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij in deze privacyverklaring op transparante
wijze weergeven hoe ECL persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, vrijwilligers, partners en andere personen met wie ECL een relatie heeft. In dit document duiden we deze personen aan met "relatie".
ECL behandelt en beveiligt persoonsgegevens van relaties zorgvuldig. De toepasselijke wet- en regelgeving is
daarbij de maatstaf.
FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
ECL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.
Dick Vogelzang is de functionaris voor de gegevensbescherming van ECL. De functionaris is te bereiken via
info@energiecooperatieleur.nl.
Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met deze functionaris.
DOEL PRIVACYVERKLARING
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent,
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data
Protection Regulation (GDPR).
Deze privacyverklaring heeft als doel aan te geven hoe ECL omgaat met persoonlijke en/of gevoelige gegevens.
WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID
ECL past haar privacybeleid (dus deze verklaring) op relevante momenten aan om deze actueel te houden.
Onderaan de privacyverklaring staat een versienummer aangegeven en de uitgiftedatum van het document.
Bij belangrijke wijziging(-en) zullen we, voorafgaand aan de aanpassing, de leden van ECL in de gelegenheid
stellen hiervan akte te nemen en eventuele aan-/opmerkingen door te geven. Pas nadat die verwerkt zijn,
publiceren we een nieuwe versie.
HUISVESTING EN CONTACT
ECL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Inschrijvingsnummer
63412500.
Contactgegevens:
Postadres:
Telefoon:
E-mailadres:

Flier 38-12 6605 ZT Wijchen
06-31043659
info@energiecooperatieleur.nl
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PERSOONSGEGEVENS
Reguliere persoonsgegevens die ECL verwerkt
ECL verwerkt voor de verschillende typen relaties persoonsgegevens die door een relatie vrijwillig worden
aangeleverd.
Leden:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Nieuwsbriefabonnees:
-

Voor- en achternaam
E-mailadres

Persoonsgegevens van jongeren
Onze website en/of Nieuwsbrief-service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/ ontvangers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon die jonger is dan 16 jaar, neem dan
contact met ons op via de functionaris voor de gegevensbescherming, dan zullen we adequate actie ondernemen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
ECL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor- en achternaam: voor de aanhef bij (e-mail) contacten.
- E-mailadres: voor het versturen van uitnodigingen voor ledenvergaderingen of andere activiteiten,
incidentele berichten en nieuwsbrieven.
- Bankrekening: voor het incasseren van het lidmaatschapsgeld en het uitbetalen van revenuen uit
projecten.
Bij niet-persoonlijke mailingen naar meerdere personen gebruiken wij de BCC-functie (blind carbon copy,
waarbij mailadressen niet zichtbaar zijn) .
Geautomatiseerde besluitvorming.
ECL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.
ECL gebruikt de volgende applicaties of systemen voor het beheer van privacygevoelige gegevens:
- Dropbox.
- Microsoft Office.
- Mailpoet.
Na aanmelding voor onze nieuwsbrief worden naam en achternaam samen met het e-mailadres opgenomen
in een verzendlijst. Deze wordt automatisch aangeroepen bij het verzenden van de nieuwsbrief.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ECL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren. Persoonsgegevens in relatie tot nieuwsbrieven worden automatisch per omgaande na afmelding verwijderd. We hebben
geen limiet wat betreft de bewaartermijn van persoonsgegevens van leden. Indien iemand na beëindiging
van zijn lidmaatschap zijn persoonsgegevens door ons verwijderd wil hebben, kan die persoon dit aangeven
aan de contactpersoon voor gegevensbescherming. Wij zullen de persoonsgegevens dan verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
De ECL verstrekt uitsluitend persoonsgegevens van de leden of nieuwsbriefabonnees van ECL aan derden
indien een lid of abonnee daar toestemming voor heeft gegeven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ECL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken, naar
jou of een ander door jou genoemde persoon of organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar
de genoemde functionaris gegevensbescherming van ECL.
[Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen in dat geval
om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.]
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
ECL 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 je
het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van ECL.
Klachtenprocedure
ECL wil je erop attent maken dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
We vinden het echter wel prettig om eventuele klachten eerst aan ons mede te delen, zodat we indien nodig
maatregelen kunnen nemen. Neem dan bij voorkeur contact op met de functionaris gegevensbescherming
van ECL.
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WEBSITE
Op de website van ECL worden geen namen van leden geplaatst, anders dan die van de bestuursleden, tenzij
we daarvoor toestemming hebben gevraagd.
Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden
ECL gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ECL hiermee de website optimaliseren. Gegevens over websitebezoeken worden
niet verstrekt aan derden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
website van ECL.
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