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Algemeen 
De privacy van de bezoekers van de website van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. wordt ge-
respecteerd. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn ver-
strekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunica-
tiewet. 
 
De website www.stienzer-ek.nl wordt beheerd door de Stienzer Energykoöperaasje U.A.   
Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Be-
scherming Persoonsgegevens (Wpb). De bedrijfsgegevens (adres en nummer KvK) staan ver-
meld op de website.  
 
Welke gegevens worden opgeslagen? 
1. Contactformulier 

Bij het verzenden van het contactformulier verwerkt de Stienzer Energykoöperaasje U.A. al-
leen de gegevens die door de bezoeker zelf worden ingevoerd. Dit zijn: 
 naam (zoals opgegeven op het formulier) 
 e-mailadres 
 onderwerp 
 bericht 

2. Aanmeldformulier 
Het formulier om zich als lid aan te melden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. vraagt 
om de volgende noodzakelijke gegevens: 
 voorletter(s) 
 achternaam 
 straatnaam en huisnummer 
 postcode en woonplaats 
 telefoonnummer 
 e-mailadres 
 bankrekeningnummer IBAN 
 tenaamstelling van de rekening 

 
Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 
1. Contactformulier 

naam en e-mailadres worden gebruikt voor het sturen van e-mail ter informatie of beant-
woording van de aanvraag c.q. het bericht door de bezoeker 

2. Aanmeldformulier 
 de gevraagde gegevens worden bewaard in het (financiële) archief. De gegevens worden 

gebruikt voor het contact met het lid van de Energykoöperaasje, zoals ten behoeve van 
uitnodiging voor een bijeenkomst voor leden, het toezenden van een nieuwsbrief of an-
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dere zaken binnen de Energykoöperaasje waar een lid bij betrokken is, dan wel noodza-
kelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van de Energykoöperaasje 

 deze gegevens worden niet gebruikt voor e-mailmarketing of andere doeleinden op dat 
gebied.  

Door de hiervoor genoemde gegevens te verstrekken, wordt toestemming verleend om de gege-
vens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien worden deze gegevens dus op 
grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp verwerkt. 
 
Worden de gegevens gedeeld? 
De ingevoerde gegevens worden niet met derden gedeeld.  
 
Beveiliging 
De Stienzer Energykoöperaasje U.A. neemt maatregelen om de kans op misbruik van en ongeau-
toriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Zij houdt zich aan he-
dendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden. 
 
Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van de website en om de bezoekersstatistieken te kunnen 
bijhouden, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website 
wordt meegestuurd en door de browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die 
in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer iemand de 
website opnieuw bezoekt. Wij doen dat omdat we graag willen weten hoe de bezoekers de web-
site gebruiken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd. Via deze website 
worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed moge-
lijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Het is daar-
om niet mogelijk om bezoekers persoonlijk te herleiden. 
 
Bewaartermijn 
De Stienzer Energykoöperaasje U.A. bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer iemand zich uitschrijft als lid of voor een nieuws-
brief, dan worden per direct de gegevens verwijderd. 
 
Rechten 
Er is recht op inzage in verwerkte persoonsgegevens en het recht om persoonsgegevens te recti-
ficeren. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek tot inzage. Mochten de gegevens onjuist, 
onvolledig of niet relevant zijn, dan kan door middel van een schriftelijk verzoek wijziging of 
verwijdering van gegevens worden gevraagd. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. neemt het 
verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens binnen 4 weken na ontvangst in behandeling. 
Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail gericht aan info@stienzer-ek.nl. 
 
Wijzigen 
De Stienzer Energykoöperaasje U.A. behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyver-
klaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het op de website aan te kondigen 
tijdstip van inwerkingtreding.  
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