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KBenergie, het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Aangescherpte privacywetgeving in Nederland.
Nederland
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de privacy-wetgeving
privacy wetgeving in Nederland aangescherpt. Vanaf die datum
geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) en vervalt de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Onder de Wet AVG moeten gebruikers van persoonsgegevens,
persoonsgegevens, en dat is KBenergie, toestemming
hebben voor het gebruik van de personen waarvan wij gegevens hebben.
Voor ander gebruik dan waarvoor u toestemming geeft mogen wij de gegevens niet gebruiken.
Door in te schrijven voor een project nemen wij aan uw gegevens te mogen gebruiken om u verder te
informeren over het verloop van het project.
Ons gebruik van uw gegevens..
Voor het maken en versturen van deze nieuwsbrief hebben wij een bestand met namen en
Emailadressen. Ook gegevens van het huisadres en andere
andere contactgegevens, omdat u die moet
invullen op de site van Zon op Nederland om in aanmerking
aanmerking te kunnen komen voor deelname aan het
project.
Deze persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor dat doel. Van de e-mailadressen
e mailadressen maken wij
gebruik om u onze nieuwsbrief
ieuwsbrief te sturen en incidenteel om u gericht via een email over een bepaald
onderwerp te informeren.
Recht op inzage en op wissen..
Naast de aangescherpte regels voor toestemming en gebruik van uw gegevens zijn er nog andere
rechten toegekend of aangescherpt.
Wij noemen hier het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en de mogelijkheid om al
uw gegevens bij ons te wissen.
Hiervoor kunt u ons een verzoek mailen naar duurzaam@kbenergie.nl
Nadere informatie en vragen
Voor KBenergie is dit nieuw terrein. Wij hebben uw gegevens altijd zo zorgvuldig mogelijk beheerd en
gebruikt en wijij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij u daarom vraagt of er uitdrukkelijk
toestemming voor geeft.
Wij doen ons best ook aan de nieuwe aangescherpte regels te voldoen. Als u vragen of opmerkingen
heeft over de manier waarop wij dit doen kunt u ons bereiken via duurzaam@kbenergie.nl
Meer informatie over de nieuwe wettelijke regelingen en de aangescherpte privacywetgeving vindt u
op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg
europeseprivacywetgeving/algemene-informatie
informatie-avg
Namens het bestuur van KBenergie
http://www.kbenergie.nl/

duurzaam@kbenergie.nl

Nieuwsbrief 3, mei 2018
KBenergie duurzame energie voorr de gemeente Kaag en Braassem.
KvKnr: 7107.1911 Rekening: NL51 RABO 0328 7250 56.

Pagina 1 van 1

