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Coöperatie Energiek Daarle
Waarom heeft de Coöperatie Energiek Daarle uw gegevens nodig
Als u lid wordt van de Coöperatie Energiek Daarle (hierna de coöperatie) dan is het nodig dat de
coöperatie bepaalde persoonlijke gegevens van u bewaart en gebruikt. Dat gebeurt om contact met u
te kunnen onderhouden (telefonisch of schriftelijk), om u te kunnen informeren over de activiteiten van
de coöperatie en om uw contributie te kunnen innen. Het gebeurt ook om u in de gelegenheid te
stellen gebruik te maken van de diensten van de coöperatie.
De coöperatie vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en uw privacy goed te
beschermen. Hierna kunt u lezen hoe wij dat doen.
Welke gegevens bewaart de Coöperatie Energiek Daarle als u zich als lid aanmeldt
Als u zich als inwoner van Daarle aanmeldt als lid van de coöperatie, dan verwerkt, bewaart en gebruikt
de coöperatie de volgende persoonsgegevens:
 Voornaam
 Voorletters
 Achternaam
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 Emailadres
 IBAN
Als uw bedrijf of organisatie zich aanmeldt als lid van de coöperatie, dan worden de volgende gegevens
verwerkt, bewaard en gebruikt:
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Gegevens vertegenwoordiger:
 Voornaam
 Voorletters
 Achternaam
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
Bij het indienen van het aanvraagformulier verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat de coöperatie uw
gegevens verwerkt, gebruikt en bewaart.
Hoe lang bewaart de Coöperatie Energiek Daarle uw gegevens
De coöperatie bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld en bewaard. Als uw lidmaatschap niet wordt geaccepteerd of als u uw
lidmaatschap wordt beëindigd worden uw gegevens niet langer dan één jaar nadien bewaard.
Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, dan zal de coöperatie zich aan de voorgeschreven
wettelijke bewaartermijn houden.
Inzage en delen van uw gegevens
De coöperatie houdt uw gegevens zoveel mogelijk binnenshuis en onder eigen toezicht.
Inzage:
Het dagelijks bestuur van de coöperatie heeft volledige toegang tot alle gegevens die u aan de
coöperatie verstrekt hebt.
Het dagelijks bestuur kan andere bestuursleden of leden van de coöperatie machtigen tot het inzien en
verwerken van uw gegevens. Dat betreft dan uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun taak
uit te kunnen voeren.
De personen die uw gegevens mogen inzien of verwerken zijn gebonden aan geheimhouding, ook nadat
zij zijn ontheven van hun taak, zijn afgetreden als bestuurslid of zijn uitgetreden als lid.
De e-mails aan de leden worden altijd onder BCC verstuurd
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De coöperatie verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat wettelijk verplicht is of als
dat nodig is om diensten aan u te kunnen leveren.
Wij delen nooit méér gegevens dan nodig is. Wij delen uw gegevens altijd conform de Europese
regelgeving volgens een verwerkingsovereenkomst. Daarin worden met derden afspraken gemaakt
over hoe zij met de gegevens omgaan.
Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt na uw schriftelijk toestemming.
Website bezoek
De coöperatie wil voorkomen dat uw gegevens bij een websitebezoek in verkeerde handen kunnen
vallen. Om een veilig websitebezoek te borgen maakt de coöperatie gebruik van een verbinding met
een geldig SSL-certificaat.
Op de website van de coöperatie worden essentiële, functionele en analytische cookies gebruikt. De
essentiële cookies zijn om technische redenen nodig voor een goed werkende website. De functionele
cookies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Ze zijn ook nodig om uw
gebruiksgemak bij een bezoek aan de website te vergroten. De analytische cookies worden gebruikt om
het websitebezoek te kunnen meten en analyseren. Zo kan de coöperatie bijhouden hoe vaak de
website wordt bezocht, hoelang bezoekers op de website blijven en welke onderdelen zij het meest
interessant vinden. Daarbij worden uw gegevens geanonimiseerd opgeslagen.
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens die u aan de coöperatie verstrekt worden opgeslagen in de database van de coöperatie.
Uw e-mailadres is opgenomen in het mailingprogramma van de coöperatie.
U heeft het recht om de gegevens die van u worden bewaard, als dat nodig mocht zijn, in te zien, te
corrigeren, aan te vullen of te verwijderen (zie artikel 15, 16 en 17 AVG). Aan het recht om gegevens te
verwijderen kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van
aanmerkelijk belang is en niet op grond van een wettelijke regeling gebeurt. U heeft in bepaalde
situaties ook het recht om te vragen de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten. Uw
gegevens mogen dan nog maar zeer beperkt verwerkt worden, bijvoorbeeld alleen met uw
toestemming (recht op beperking, zie artikel 18 AVG).
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens sturen naar
bestuur@energiekdaarle.nl . De coöperatie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw
verzoek reageren.
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De coöperatie neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. De website van de coöperatie maakt gebruik van een verbinding met een geldig SSL-certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als er binnen de eigen administratie van de coöperatie toch een datalek is opgetreden, dan meldt de
coöperatie dat direct aan de leden en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Bij vragen over de beveiliging van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de coöperatie. Neemt u
vooral ook contact op als u twijfels hebt over de beveiliging van uw gegevens of als u aanwijzingen hebt
voor misbruik van uw gegevens. Maak uw vragen of opmerkingen kenbaar aan de coöperatie via
bestuur@energiekdaarle.nl .
Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact
opnemen met de coöperatie via bestuur@energiekdaarle.nl . Als u onvoldoende gehoor voor uw klacht
vindt bij de coöperatie, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contact
De contactgegevens van de coöperatie zijn:
Coöperatie Energiek Daarle U.A.
Nieuwstadweg 1a
7688 PW Daarle
Email:
bestuur@energiekdaarle.nl
Website:
www.energiekdaarle.nl
IBAN:
NL55 RABO 0371 3771 45
BTW nummer: 8624.93.730
KvK nummer:
82497591
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