Tel. 070-7780680
info@eazwind.com
www.eazwind.com
Datum:
Betreft:

28-5-2018
Privacyverklaring EAZ Wind BV

Kantoor: Cort van der Lindenstraat
19| 2288 EV | Rijswijk
Productie: Industrieweg 23a | 9601
LJ | Hoogezand, Groningen

Inleiding
In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), willen we je graag informeren over de gegevens die wij opslaan,
bewaren en gebruiken.

EAZ Wind BV
EAZ Wind BV is producent van kleine windmolens met een vestiging in Rijswijk en Hogezand. De
windmolens worden in eigen beheer gemaakt en verkocht. Wij maken hierbij geen gebruik van
externe verkoopkanalen. EAZ Wind vraagt als intermediair namens opdrachtgevers
vergunningen en subsidies aan ten behoeve van de windmolens.

Contactgegevens
Tel algemeen

:

+31 (0)70 7780680

Tel. verkoop

:

+31 (0) 598 372383

Tel. inkoop

:

+31 (0) 6 48117365

Tel. storing

:

+31 (0) 598 371568

Vestiging Hoogezand
Industrieweg 23A, 9601 LJ, Hoogezand
Vestiging Rijswijk
Cort van der Lindenstraat 19, 2288 EV Rijswijk
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Mail

:

info@eazwind.com

KVK

:

63948621

BTW

:

NL855464896B01

Doel van de bewaarde gegevens
Wij bewaren gegevens voor verschillende doeleinden:
1.
2.
3.
4.
5.

Analyseren van (surf)gedrag op onze website en social media.
Het versturen van informatie, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
Het maken van offertes en contracten.
Aanvragen van vergunningen, subsidies en financieringen.
Analyseren van de prestaties van de windmolens.

Bewaarde gegevens
Dit hoofdstuk geeft aan welke gegevens worden bewaard.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser
op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij
een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met behulp van cookies
kunnen we kijken hoe vaak je onze website hebt bezocht en welke pagina’s je hebt bekeken.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel
van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen)
om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
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Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor
de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in
de instellingen van je browser.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verzamelde gegevens van formulieren
Via onze contactformulieren verzamelen wij de volgende gegegens:
-

Adres
Naam
Telefoonnummers
Email adres
Jaarlijks stroomverbruik

Overige gegevens
Om offertes te maken, vergunningaanvragen in te dienen en subsidies en financieringen aan te
vragen verzamelen wij aanvullende gegevens zoals BSN numemrs, KVK nummers,
rekeningnummers, stroomrekeningen, EAN codes en meternummers.
Wij analyseren data van geïnstalleerde windmolens die geen eigendom meer zijn van EAZ Wind.
Aan de hand van deze data is het mogelijk zaken in het stroomverbruik indirect af te leiden. Zo
kunnen wij afleiden wanneer er pieken in het stroomverbruik zijn wat bijvoorbeeld kan duiden op
een melkmachine die in bedrijf is. Dergelijke afgeleide informatie wordt niet gebruikt en niet
opgeslagen maar is theoretisch mogelijk met de verzamelde data van de windmolens zelf.

Delen van gegevens met derden
Wij delen gegevens met derden ten behoeve van het aanvragen van vergunningen, subsidies en
financieringen en het melden van geïnstalleerde windmolens. Met de volgende instanties worden
gegevens gedeeld:
-

Gemeenten
Provincies
Libau (welstand)
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
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-

Enexis, netbeheerder
CertiQ, voor groencertificaat
Fonds nieuwe Doen

Verplichte gegevens
Voor het uitoefenen van onze werkzaamheden is het nodig over gegevens te beschikking. Door
het aangaan van een overeenkomst met EAZ Wind voor de levering van een windmolen gaat een
opdrachtgever akkoord met de voorwaarden waarin dit staat beschreven.
Op onze website kan je er voor kiezen om geen cookies te gebruiken.
Door een contactformulier op onze website te versturen ga je akkoord met het opslaan van de
ingevulde gegevens.

Bewaartermijn
De bewaartermijn is voor onbepaalde tijd.

Rechten met betrekking tot de bewaarde gegevens
U heeft rechten met betrekking tot de bewaarde gegevens.
•

Recht op inzagevan de gegevens

•

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Dan
passen wij deze aan als u daar om vraagt.

•

Recht op het indienen van een klacht: u kunt een klacht indienen via Autoriteit
Persoonsgegevens.

•

Recht op overdracht: u heeft het recht van overdracht van gegevens. Dit geldt
bijvoorbeeld voor gegevens die te maken hebben met vergunningen en subsidies
specifiek voor de windmolens.

•

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u heeft het recht aan te geven dat
wij uw gegevens niet meer mogen gebruiken. Dit kan consequenties hebben voor
communicatie over uw windmolen en voor monitoring en onderhoud van uw windmolen.

U kunt hiervoor een email sturen naar info@eazwind.com of telefonisch contact opnemen via de
Contactgegevens op onze website.
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Beveiliging van bewaarde gegevens
Alle data wordt digitaal verwerkt en bewaard en wordt beschermd met passwords en indien
mogelijk met tweetraps-authenticatie.
Ons klantbeheersysteem kan benaderd worden via mobiele apparaten. Werknemers die hier
gebruik van maken hebben hun mobiele apparaat beveiligd zodat deze niet door een onbevoegd
persoon ontgrendeld kan worden.
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