Privacyverklaring Ledenbestand EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) heeft ten doel het organiseren van collectief voordeel
bij inkoop van groene stroom en/of energiebesparende maatregelen, het verrichten van
conceptontwikkeling op het gebied van duurzame energie, met als doel het ontzorgen van haar leden
en het verlagen van de CO2-footprint van de bedrijven op de bij ECUB aangesloten
bedrijventerreinen.
Soort gegevens
ECUB verwerkt de bedrijfsgegevens van haar leden. Hieronder wordt verstaan:
-

Naam bedrijf/instelling;
Postadres en bezoekadres;
Telefoonnummer;
Naam contactpersoon;
Aantal medewerkers (fte’s);
E-mailadres;
Resultaten van de energiescan;
De gegevens noodzakelijk voor de monitoring van het keurmerk;
Optioneel: gegevens aanvraag SDE+-subsidie;
Optioneel: gegevens voor een automatische incasso voor het innen van contributie.

Doelen van verwerking
ECUB gebruikt de bedrijfsgegevens voor 4 doelen:
1. Onderhouden van een actueel ledenbestand voor het aanbieden en uitvoeren van de
dienstverlening, het versturen van de nieuwsbrief, het innen van contributie en het
uitnodigen voor evenementen.
2. Monitoren van de uitgevoerde energiescans en verduurzamingsmaatregelen. Hierdoor kan
ECUB de impact van de maatregelen toetsen. De gegevens kunnen als veralgemeende cijfers
openbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan totale opgewekte energie en de totale
CO₂-reductie van alle leden of per gebied.
3. Kunnen toetsen van de prestaties omtrent verduurzaming voor het uitreiken en actualiseren
van het ECUB keurmerk.
4. Verantwoording naar opdrachtgevers.
Rechtsgronden van verwerking
Voor de verwerking van de gegevens beroept ECUB zich op 2 grondslagen van de AVG:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
a. Op het aanmeldingsformulier geeft een nieuw lid toestemming tot het verwerken
van de ingevulde gegevens en gaat akkoord deze privacyverklaring.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
a. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ECUB, krijgen leden toegang tot de
dienstverlening. De gegevens zijn van essentieel belang om de dienstverlening te
kunnen uitvoeren.
b. ECUB kan geen keurmerk toekennen, wanneer de gegevens niet toereikend zijn.
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Bewaartermijnen
De bedrijf- en persoonsgegevens worden de gehele duur van het lidmaatschap bewaard. Bij
opzegging of royement van het lidmaatschap worden de gegevens in het eerstvolgende kalenderjaar
verwijderd. De gegevens worden nog geanonimiseerd en veralgemeniseerd en gebruikt voor het
opstellen van het jaarverslag en de rapportage aan opdrachtgevers.
Verstrekken bedrijfs- en persoonsgegevens aan derden
De bedrijfs- en persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dat noodzakelijk is om
aangifte te doen van strafbare feiten.
Privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie
of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u
bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Indienen verzoeken
Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen middels een
email of een brief. Het streven is om een verzoek binnen 10 werkdagen te verwerken.
Tevens kunt u middels een email of een brief uw schriftelijke toestemming tot het verwerken van de
bedrijfs- en persoonsgegevens intrekken.
Verwijdering van gegevens
Verwijdering van uw gegevens of het intrekken van uw schriftelijke toestemming betekent dat ECUB
haar dienstverlening niet meer kan aanbieden en zal resulteren in het royeren van het lidmaatschap.
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