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PRIVACY STATEMENT 

 

Als Noordenwind Vereniging ter bevordering van Duurzame Energie Nederland (hierna: 

Noordenwind) verwerken we persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om op een 

eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe 

we deze verwerken. We willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.  

 

Wat is verwerken van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens: dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen.  

 

Verwerken: alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, 

vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens. 

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens 

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben of 

hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

 

- leden van Noordenwind 

- certificaathouders van Noordenwind 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we 

Identificatiegegevens zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, adres, emailadres, 

telefoonnummer en bankrekeningnummer. We leggen géén bijzondere persoonsgegevens vast die 

bijvoorbeeld te maken hebben met uw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze en/of 

politieke overtuigingen. 

 

Hoe komen we aan de persoonsgegevens 

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u lid en certificaathouder wordt, zich registreert voor 

bijeenkomsten, een contract ondertekent, onze producten of diensten gebruikt of via één van onze 

communicatiekanalen contact met ons opneemt.  

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens  

Het bestuur van Noordenwind is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 

 

Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:  

- om een relatie met u te kunnen aangaan en beheren; 

- om overeenkomsten en opdrachten uit te kunnen voeren; 

- op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.   
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We kunnen uw gegevens voor de volgende doelen verwerken: 

- administratie; 

- levering van producten en diensten; 

- beheer van relaties. 

 

Met wie delen we gegevens en waarom 

We delen geen gegevens met derden mits we daar volgens de wet toe verplicht zijn. We zorgen er 

altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun 

specifieke werk voor Noordenwind. 

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens 

Conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische 

maatregelen zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier 

waarop deze worden verwerkt, is gewaarborgd. Bovendien zijn functionarissen van Noordenwind 

verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig 

verstrekken. 

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens 

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze 

oorspronkelijk zijn verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na het einde van een 

overeenkomst of uw relatie met Noordenwind.  

 

Wie heeft binnen Noordenwind toegang tot uw gegevens 

Alleen personen die deze gelet op hun functie nodig zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

Gebruik maken van uw rechten 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook privacy rechten. Die respecteren we 

uiteraard. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. 

We kunnen u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit doen we om ervoor te zorgen dat 

niet iemand anders uw rechten uitoefent. 

 

Het gaat om de volgende rechten: 

a. recht op informatie 

Met dit Privacy Statement informeert Noordenwind u over wat zij doet met uw gegevens. 

 

b. recht op inzage en rectificatie 

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u 

inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens 

onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te 

passen en/of aan te vullen (rectificatie). 
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c. recht op gegevenswissing en recht op vergetelheid 

U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u 

bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens.  

 

d. recht op beperking 

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we 

minder gegevens van u verwerken. 

 

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen we zo’n verzoek 

binnen één maand nadat we dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden. U kunt uw verzoek 

toesturen aan het bestuur.  

 

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Privacy Statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze 

waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 1 oktober  2018. De meest recente 

versie vindt u altijd op onze website: www.noordenwind.org. 

 

http://www.noordenwind.org/

