PRIVACYVERKLARING

Generation.energy, gevestigd aan Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
Tel. +31 70 219 72 40
info@generation.energy
www.generation.energy
Functionaris Gegevensbescherming van Generation.energy is Mariska Snoeck
(mariska@generation.energy).
Persoonsgegevens
Generation.energy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Wij verwerken de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Daarnaast bewaren we voor eigen medewerkers aanvullende gegevens voor administratieve
doeleinden, zoals geboortedatum, BSN, IBAN en ID nummer.
Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Generation.energy verwerkt persoonsgegevens om:
- contact op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- relaties te informeren over onze dienstverlening en/of overige activiteiten
- de nieuwsbrief aan abonnees te verzenden
- sollicitaties in behandeling te kunnen nemen
Geautomatiseerde besluitvorming
Generation.energy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Generation.energy) tussen zit.
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Bewaartermijn gegevens
Generation.energy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld, en/of niet langer dan de wettelijke bewaartermijn als die van
toepassing is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Generation.energy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Generation.energy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies
Generation.energy gebruikt op haar site functionele cookies om de gebruiksvriendelijkheid te
optimaliseren. Ook gebruiken we geanonimiseerde analytische cookies. Wij vragen je toestemming om
tracking cookies te plaatsen van Google, zodat we passende en relevante content kunnen tonen op onze
website. Generation.energy heeft geen invloed op de manier waarop Google tracking cookies plaatst en
geen toegang tot de verzamelde gegevens. Op basis van de pagina's die jij hebt bezocht, toont Google
advertenties waarvan het denkt dat deze interessant voor jou zijn.
Nieuwsbrief
Via de website kun je je abonneren op onze nieuwsbrief; we bewaren dan je naam en e-mailadres, die
we alleen gebruiken om de nieuwsbrief te versturen. Je kunt je altijd weer uitschrijven door op de link
‘afmelden’ te klikken die onder iedere nieuwsbrief staat.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek
daartoe kun je sturen naar info@generation.energy.
Beveiliging persoonsgegevens
Generation.energy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@generation.energy.
Autoriteit Persoonsgegevens
Generation.energy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
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