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Privacyverklaring
Energie de Liemers en uw persoonsgegevens
Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Bij het aanmelden als
lid, het verzoek om een dienst, als je met ons in contact bent via social media, of iemand spreekt.
Geen zorgen. Met jouw persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle
informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over
organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
Voorbeelden van persoonsgegevens
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en
woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.
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Bescherming van persoonsgegevens
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in artikelen van
de grondwet, het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens (IVBPR), het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie en het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten (IVBPR).
Deze artikelen geven aan dat er een wet moet zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.
Zodat ieders recht op privacy is gewaarborgd. Dat zijn in Nederland de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).
Waarvoor gebruikt Energie de Liemers persoonsgegevens?
Met behulp van jouw persoonsgegevens kunnen we de administratie van Energie De Liemers
uitvoeren en jou voorzien van de nodige informatie. Energie de Liemers leeft de wettelijke
voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en
verkeersgegevens, na.
Energie de Liemers is onder meer verplicht:
- persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
- te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot aftappen.
We gebruiken de gegevens ook voor marketingactiviteiten. Door middel van nieuwsbrieven
bijvoorbeeld houden wij je graag op de hoogte van bijv. nieuws, projecten of andere
wetenswaardigheden etc.
Hoe gaat Energie de Liemers om met persoonsgegevens?
Wij vragen altijd toestemming om persoonsgegevens te mogen gebruiken.
Dit doen wij als u zich aanmeldt als lid, als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of als u ons om andere
informatie vraagt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u aangesloten bent bij Energie de
Liemers.Alleen als wij een gerechtvaardigd doel hebben en dat ook kunnen aantonen, kan een
langere termijn worden gehanteerd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we o.a.?
Indien u lid, donateur of sponsor wilt worden, hebben we de volgende informatie nodig:
Aanspreektitel, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, vast telefoonnummer, mobiel
telefoonnummer, emailadres(sen), IBAN, Sepa machtiging, BSN etc.
Voor het verstrekken van informatie of abonneren op de nieuwsbrief kan worden volstaan met een
emailadres.
Energie de Liemers is voornemens gebruik te gaan maken van het systeem ‘Econobis’ (ICT platform
voor energiecoöperaties). Op het moment dat dit is gerealiseerd, dan kunnen leden de benodigde
gegevens zelf invoeren en muteren in een persoonlijke omgeving.

2

Bekijken of aanpassen van uw persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, dan kunt u gebruik maken van uw
recht op inzage. Wilt u gegevens wijzigen, dan kunt u gebruik maken van uw recht op correctie.
U hebt altijd het recht de toestemming om persoonsgegevens te mogen gebruiken, in te trekken.
Uw lidmaatschap eindigt dan, of wij sturen u geen nieuwsbrieven/informatie meer.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar:
contact@energiedeliemers.nl. Ukunt ook een brief sturen aan Coöperatie Energie de Liemers,
Kerkstraat 2, 6921 PE Duiven.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs als bijlage mee te sturen.
Advies: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen we persoonsgegevens?
Het kan nodig zijn dat wij persoonsgegevens delen. Dit zullen we tot een minimum beperken.
Het kan bijvoorbeeld nodig zijn deze te delen als we een extern bedrijf de incasso van de
ledencontributie voor ons laten verzorgen. Op het moment dat we persoonsgegevens delen, dan
zullen we de partij(en) waarmee we deze gegevens delen in deze privacyverklaring vermelden.
Cookiebeleid
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Energie de Liemers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy.
Hoe veilig is onze website?
Om de integriteit van onze website www.energiedeliemers.nl en uw persoonsgegevens te
beschermen maakt Energie de Liemers gebruik van een zogeheten SSL-verbinding
(beveiligde socket-laag). Technisch gezien biedt deze SSL-verbinding een adequate beveiligde
verbinding tussen jou en onze website.
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