
PRIVACYVERKLARING 

 
EnergieC Midden-Delfland (KvK nummer) hecht veel waarde aan uw privacy. In deze verklaring staat 
opgenomen waarom we uw gegevens nodig hebben. Daarnaast zijn in deze verklaring onze maatregelen 
opgenomen die wij treffen om uw gegevens te beschermen. Onze verklaring is in overeenstemming met de 
Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens.  
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens via het programma Econobis. Dit is een programma specifiek 
bedoeldvoor het verwerken van persoonsgegevens door energiecoöperaties. De versleutelings- en 
beveiligingsmaatregelen van dit programma zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen.  
 
1 PERSOONSGEGEVENS 
Als Energiecoöperatie hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze werkzaamheden te kunnen verrichten. 
Wij vragen alleen persoonsgegevens aan die wij nodig hebben om onze werkzaamheden voor u te kunnen 
verrichten. Met uitzondering van uw energieleverancier delen wij deze gegevens niet met derde partijen. Deze 
partij heeft deze gegevens nodig om de korting op uw energiebelasting toe te kunnen passen. 
 
Verzamelde gegevens en doel 
1. NAW-gegevens van een lid; 
2. Postcode van de aansluiting van een lid; 
3. EAN-code van de elektriciteitsaansluiting van het lid; 
4. Energieleverancier van het lid; 
5. E-mailadres van het lid; 
6. Telefoonnummer van het lid; 
7. Klantnummer van het lid bij de energieleverancier; 
8. IBAN-nummer van het lid. 
 
De Energiecoöperatie heeft uw NAW-gegevens nodig om een gedegen ledenlijst bij te houden. Per e-mail en 
telefoon informeren wij u over de ontwikkelingen van het project. Wij moeten weten bij welke 
energieleverancier u lid bent. Wij zijn wettelijk verplicht dit te doen als wij aanspraak willen maken op de 
postcoderoosregeling. Uw gegevens sturen wij door naar uw energieleverancier die op deze manier uw 
teruggave van de energiebelasting kan verrekenen. Tot slot hebben we uw IBAN-nummer nodig om de 
stroomopbrengsten van de energiecoöperatie met u te kunnen delen.  
 
Wij hebben uw nadrukkelijke toestemming nodig om uw gegevens te mogen verwerken. Hier vragen wij dan 
ook nadrukkelijk om als u zich (voor) inschrijft bij een van onze projecten. Op deze manier werken wij conform 
de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan kleine organisaties die werken met niet bijzondere 
persoonsgegevens. In onze e-mails staat een link, waarmee u zich kan uitschrijven van alle e-mails. Met 
uitzondering van de e-mails die direct betrekking hebben tot de verrekening van uw korting op de 
energiebelasting.  
 
2. RECHTEN INZAGE EN VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS 
U heeft het recht om aan de Energiecoöperatie te vragen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast 
bent u te allen tijde gerechtigd de persoonsgegevens die de EnergieC Midden-Delfland van u heeft, op te 
vragen. Indien deze gegevens onjuist zijn, willen wij dit graag van u vernemen en zullen we uw gegevens 
wijzigen. Indien u wilt dat wij uw gegevens niet meer verwerken, zullen we kijken naar de mogelijkheden. De 
EnergieC Midden-Delfland stuurt binnen uiterlijk 3 weken een reactie naar u terug met de genomen 
maatregelen. 
 
3. BEWAARTERMIJN ENERGIEC MIDDEN-DELFLAND 
We gaan uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor ofwel het doel van de verwerking ofwel in 
hoeverre dat wettelijk noodzakelijk is. We zijn verplicht om factuurgegevens minimaal zeven jaar te bewaren.  
Persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap bewaren we 24 maanden tot na het verstrijken van het 
lidmaatschap, waaronder uw contactgegevens. Na het verstrijken van deze termijnen verwijderen of 
vernietigen we uw persoonsgegevens. 
 



  
4. DELEN VAN INFORMATIE 
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens kunnen uitwisselen met uw 
energieleverancier. Wij zullen ieder jaar aan de energieleverancier doorgeven hoeveel energie u via ons heeft 
opgewekt. Zo kan de energieleverancier de korting op uw energiebelasting verrekenen. Anderzijds verstrekken 
wij uw gegevens aan opsporingsinstanties als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Onder andere 
omstandigheden wisselen wij geen persoonsgegevens uit van onze leden met derden. 
 
5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
Door gebruik te maken van het programma … van … (KvK …) waarborgen wij de veiligheid van uw informatie. 
Door uw persoonsgegevens te verwerken via dit programma waarborgen wij een veilige opslag. Dit 
programma voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt aan veilige opslag. 
 
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen 
verlies, bewerking, toegang of misbruik en leggen dergelijke verplichtingen ook op aan derden door wie u 
persoonsgegevens worden verwerkt.   


