PRIVACYVERKLARING
BrummenEnergie
Inleiding
BrummenEnergie is een vereniging, die bemensd wordt door vrijwilligers. Er is
geen “kantooradres” en geen centrale verwerking. De secretaris van de
vereniging bewaart uw naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadres op
zijn/haar privé computer, de penningmeester beheert het ledenbestand en voert
de ledenadministratie op zijn/haar privé computer evenals de klantadministratie
van om|nieuwe energie, en de administratie van leningen bij projecten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BrummenEnergie verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de
ledenadministratie, de om-klantadministratie en de administratie van leningen
bij projecten:
●
●
●
●
●
●
●

Uw voor- en achternaam
(eventueel uw bedrijfsnaam)
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Of u energie afneemt via om
Het bedrag van uw verstrekte lening.

Nieuwsbrief
De verzending van de Nieuwsbrief verloopt via La Posta. BrummenEnergie heeft
met La Posta een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de eisen van de
Privacywetgeving.
Voor de verzending van de nieuwsbrief worden uw naam, woonplaats en
mailadres opgeslagen, alsmede een aanduiding of u Lid van de vereniging bent
en of u klant ben van om voor de levering van energie. U kunt deze gegevens te
allen tijde zelf wijzigen of verwijderen via de links onderaan iedere Nieuwsbrief.

Waarom BrummenEnergie gegevens nodig heeft
De gegevens zijn nodig
●
●
●

voor het voeren van de ledenadministratie van de vereniging, de
om-klant-administratie en de leningenadministratie,
het communiceren per email met de leden, en
het toezenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang BrummenEnergie gegevens bewaart
De gegevens van leden worden bewaard zolang iemand lid is van de vereniging.
De gegevens van om-klanten en leningverstrekkers worden bewaard zolang zij in
de desbetreffende administratie voorkomen.
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Delen met anderen
De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan éénmalige invoer van
gegevens bij La Posta ten behoeve van toezending van de Nieuwsbrief (zie onder
“Nieuwsbrief”).

Ontvangen van anderen
BrummenEnergie ontvangt de contactgegevens van mensen die zich bij
Energiemaatschappij om|nieuwe energie aanmelden als klant, wanneer deze
klant in het “verzorgingsgebied” van BrummenEnergie woonachtig is. Deze
gegevens worden door de secretaris van de vereniging aan het ledenbestand
toegevoegd en betrokkene wordt hier per mail van in kennis gesteld.
De penningmeester gebruikt deze gegevens in de administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@brummenenergie.nl. BrummenEnergie zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Indien u meent dat BrummenEnergie niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat,
neem dan contact met ons op! Als dat niet tot een oplossing leidt, heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de AP.

Beveiliging
De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Er wordt te allen
tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau
gehandhaafd, dat gezien de stand van de techniek voldoende is om
ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van
persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

BrummenEnergie is als volgt te bereiken:
Correspondentieadres:
Oude Zutphenseweg 10
6964 CG Hall (gemeente Brummen)
Mail: info@brummenenergie.nl
KvK 56954638
BrummenEnergie is de handelsnaam van Coöperatieve Eerbeek-Brummense
Energie Maatschappij EBEM U.A.
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