Privacy statement voorbeeld
Energie Coöperatie Wijdemeren ( ECW) , gevestigd te Wijdemeren, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.ecwijdemeren.nl
info@ecwijdemeren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ECW verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, gebruik maakt van onze
diensten of meehelpt met onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
–
Voor- en achternaam
–
Adres, postcode, woonplaats
–
E-mailadres
–
Telefoon en/of mobiele nummer
IBAN (voor lidmaatschap of betaalde diensten)
Gegevens die nodig zijn voor een van de diensten, bijvoorbeeld energiestaat van de woning
of energieverbruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Wij richten ons op huishoudens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ECW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
-

Informeren over en betrekken van bewoners bij de energietransitie in Wijdemeren
Informatieavonden, nieuwsbrieven, buurtactiviteiten, enquêtes,
Persoonlijk contact opnemen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ECW werkt door, voor en met bewoners en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ECW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

ECWijdemeren – Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover dit
niet resulteert is het onbruikbaar worden van de gegevens voor het doel.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@ecwijdemeren.nl.

Klachten
ECW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ECW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@ecwijdemeren.nl
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