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Verwerking van persoonsgegevens 

Energiecoöperatie Stroomvanhier is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierbij houden we 
ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden verderop in 
deze privacyverklaring beschreven; 

 De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 
de beveiliging van je persoonsgegevens zo goed mogelijk is gewaarborgd; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop 
willen wijzen en deze respecteren. 

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
 ledenadministratie en ledenregister; 
 heffing van administratiekosten; 
 informatieverstrekking; 
 uitnodigingen voor bijeenkomsten. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens 
van je vragen:  

 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam; 
 Adresgegevens; 
 Geboortedatum; 
 Telefoonnummer; 
 E-mailadres; 
 Rekeningnummer. 

We bewaren je gegevens tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (bv. betaling 
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lidmaatschap, uitkering rendement). Gegevens van overledenen bewaren we tot 
eventuele participaties zijn overgedragen dan wel tot 7 jaar na de laatste transactie. 
Dit is van belang voor onze financiële verantwoording. 

Verstrekking aan derden 

Voor de toekenning van de projectsubsidie moeten we je naam, adres, postcode en 
woonplaats doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); in 
het kader van de Wet op het financieel toezicht moeten we je voornaam, lidnummer 
van de coöperatie en aantal certificaten doorgeven aan de Rabobank. 

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je hiervoor toestemming. 

Beveiliging 

Voor onze ledenadministratie maken we gebruik  van het pakket Econobis van 
Energie Samen. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met 
Econobis B.V. In deze verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van 
Econobis is opgenomen hoe Econobis B.V. zorg draagt voor bescherming van 
persoonsgegevens. De overeenkomst kun je bekijken via onze site.  

Inzage en wijzigen van je gegevens 

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te 
dienen om een overzicht te ontvangen van alle aan jou gerelateerde gegevens die wij 
hebben geregistreerd. 

Voor vragen omtrent inzage in en wijzigingen (of verwijdering) van je 
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. 
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