Privacyverklaring
ECN Wind Energy Facilities B.V. - ECN Windturbine Testpark Wieringermeer C.V.
1. Identiteit
Dit is de privacyverklaring van:
•
•

ECN Wind Energy Facilities B.V. (‘EWEF’) , ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 37095490 .
ECN Windturbine Testpark Wieringermeer C.V. (‘EWTW’), ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37095564.

2. Algemeen
EWEF en EWTW respecteren de privacy van alle betrokkenen van wie wij persoonsgegevens
verzamelen en zullen persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden en
manieren van gegevensverwerking als omschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring
heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens door EWEF en/of EWTW.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door
EWEF en/of EWTW.
EWEF en EWTW verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen
die de Nederlandse privacywetgeving daaraan stelt. Tot 25 mei 2018 is dat de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
EWEF en EWTW zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich
hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, in
de uitvoering van de overeenkomst met u of als wij op basis van wet- of regelgeving daartoe
verplicht zijn.
3. Doelen van verwerking
EWEF en EWTW verzamelen persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verstrekken
van informatie aan u, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van offertes aan of het
uitvoeren van overeenkomsten met de organisatie voor wie u werkzaam bent of die u
vertegenwoordigt, het afhandelen van sollicitaties, en het registreren van bezoekers. EWEF en
EWTW gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt of tijdens
de uitoefening van een bij wet- of regelgeving aan haar opgedragen taak.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan hierna genoemde doeleinden verwerken,
tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of
moeten doen.
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3.1 Informatieverzoeken
Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij de informatie op die u ons heeft verstrekt, zoals uw
naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en eventuele andere informatie die u ons heeft
gezonden. De informatie die u in een van de formulieren achterlaat, wordt niet aan derden
beschikbaar gesteld.
3.2 Zakelijke relaties
EWEF en EWTW verwerken de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het onderhouden van de zakelijke relatie, voor het
doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening,
producten en overige activiteiten en voor het sluiten en onderhouden van overeenkomsten. EWEF
en EWTW verwerken daarvoor de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens en functie
van contactpersonen. EWEF en EWTW kunnen deze persoonsgegevens delen of doorgeven aan
derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakelijke relatie,
bijvoorbeeld aan onderaannemers die namens EWTW en/of EWEF diensten verlenen. EWEF en/of
EWTW zullen persoonsgegevens delen of doorgeven aan derden als EWEF en/of EWTW daartoe
wettelijk verplicht zijn of verplicht worden op grond van een rechterlijke uitspraak.
Indien u een opdrachtgever of leverancier van EWEF en/of EWTW vertegenwoordigt, kunt u namens
de opdrachtgever of leverancier persoonsgegevens verstrekken. Informatie die u op deze wijze
verstrekt, kan EWEF en/of EWTW gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren.
4. Bewaartermijn
EWEF en EWTW bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
gegevensverwerking of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke
verplichtingen.
6. Rechten van betrokkenen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u EWEF en/of EWTW verwerkt, kunt u een schriftelijk
verzoek indienen. EWEF en/of EWTW behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Als blijkt dat uw
gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw
gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken om verwijdering van uw
persoonsgegevens. Uw verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar
ineke.wouts@ewef.nl.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze
verwerkingen van uw persoonsgegevens en kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
7. Aanpassingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie is op te
vragen door een mail te sturen aan ineke.wouts@ewef.nl.
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