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Privacyverklaring Coöperatie Spaarnezaam U.A. ingevolge de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
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3.0

3.1

Coöperatie Spaarnezaam U.A.( verder te noemen Spaarnezaam) bewerkt en bewaart de
volgende persoonsgegevens:
van haar Leden, die zich als zodanig hebben aangemeld:
Naam
Woonadres en Woonplaats
Mailadres
Telefoonnummer
Bankrekening en tenaamstelling
van leden-certificaathouders op basis van de deelnemersovereenkomst met
Spaarnezaam tevens:
Nummer en aantal certificaten op naam
EAN code
van belangstellenden, die zich als zodanig hebben aangemeld:
Naam
Woonadres en woonplaats
Mailadres
Spaarnezaam bewaart en verwerkt de onder 1.1 genoemde gegevens in een
ledenadministratie om:
a. betalingen van contributie of andere financiële zaken af te handelen
b. te communiceren met leden, zoals bijvoorbeeld oproepen en verslagen van
ledenvergaderingen
c. nieuwsbrieven te sturen
Spaarnezaam bewaart en verwerkt de onder 1.1 en 1.2 genoemde gegevens in een
certificatenadministratie om:
a. een deelnemersovereenkomst met een lid in een zonnestroomproject op te stellen
b. investeringen van certificaathouders financieel te kunnen beheren
c. overeenkomsten met derden aan te gaan over het feitelijk voeren van
gepersonaliseerde zonnestroom administratie en afrekeningen, zoals met de
energieleverancier(s) waarmee Spaarnezaam een overeenkomst heeft gesloten
d. mogelijke wettelijke verplichtingen na te komen
Spaarnezaam bewaart en verwerkt de onder 1.3 genoemde gegevens in een
belangstellendenadministratie om:
a. belangstellenden te kunnen informeren over zonnestroomopties voor hun
postcodepositie
b. belangstellenden te wijzen op nieuwe wetgeving of voor hen interessante activiteiten
Bovenstaande gegevens worden bewaard zo lang als nodig is en tot maximaal 2 jaar na
opzegging conform Statuten en Huishoudelijk reglement van leden en
certificaathouders.
De gegevens van belangstellenden blijven bewaard tot het verzoek van de
belangstellende om op de hoogte gehouden te worden, is ingetrokken.
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4.0

4.1

Spaarnezaam deelt de persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van
organisaties, met wie een verwerkingsovereenkomst is gesloten in het kader van
administratie en verrekening van opbrengsten en voordelen van persoonsgebonden
zonnestroom certificaten, zoals gecontracteerde energieleverancier(s).
Spaarnezaam plaatst zelf geen cookies op haar website

5.0

Het bestuur ziet toe op en neemt passende maatregelen voor de fysieke en digitale
beveiliging van bovengenoemde gegevens bij opslag, bewaren en het regelen en
beperken van toegang tot die gegevens

6.0

De persoon, die door Spaarnezaam is belast met bescherming van bovengenoemde
gegevens is de ledenadministrateur van Spaarnezaam, bereikbaar via
ledenadministratie@Spaarnezaam.nl
Deze persoon is geen functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG.

7.0.

Door lid te worden van Spaarnezaam verklaart het lid zich akkoord met de inhoud van
deze privacyverklaring en geeft het lid toestemming om genoemde persoonsgegevens
te bewaren en bewerken.

8.0

De leden van Spaarnezaam hebben het wettelijk recht op:
- inzage in de gegevens die Spaarnezaam van een lid bewaart en verwerkt
- correctie van de door Spaarnezaam bewaarde gegevens;
- verwijdering van de door Spaarnezaam bewaarde gegevens;
- intrekking van de toestemming tot verwerking van de gegevens.
- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
registratie van persoonsgegevens van Spaarnezaam en
- het recht op dataportabiliteit (de overdracht van gegevens aan een andere organisatie
op verzoek van het lid)
Intrekking van de toestemming en verzoek tot verwijdering van alle gegevens zal tot
gevolg hebben verlies van lidmaatschap en beëindiging van de diensten van
Spaarnezaam, met inbegrip van financiële verplichtingen ten behoeve van
certificaathouders.
Belangstellenden hebben de bovenstaande, in 8.0 genoemde, rechten ook voor wat
betreft hun naam, woonadres en mailadres.

8.1

8.2

9.0

Bij verdere ontwikkeling van de regelgeving inzake de AVG zal dit reglement zo nodig
worden aangepast.
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