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Hebt u vragen over onze
AVG?:

Stuur een e-mail naar 
info@grek.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we gegevens van u nodig. We bewaren 
alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u. We bewaren 
enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt. In ons 
privacybeleid beschrijven we welke gegevens we bewaren en waarom.

Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Dit beleid is dan 
ook voornamelijk bedoeld voor particulieren die gebruikmaken van onze dienstverlening.

Op grond van deze wet heeft de Groninger Energiekoepel de plicht om haar relaties:

 op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 
de Groninger Energiekoepel worden verwerkt;

 te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

1. Persoonsgevensverwerking
Als u contact met ons opneemt omdat u bijvoorbeeld graag initiatiefbegeleiding van ons 
ontvangt dan verstrekt u persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bewaard 
zodat we contact met u kunnen opnemen, u kunnen offeren en of anderszins in contact 
met u te kunnen komen. 
We verzamelen de volgende gegevens;

 naam en achternaam
 naam van uw initiatief
 e-mailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen
 telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen
 adres, zodat we contact met u kunnen opnemen
 factuuradres, indien van toepassing

1.1 Contact
We verzamelen en bewaren de volgende informatie als u contact met ons opneemt via e-
mail; 

 uw e-mailadres
 de e-mail zelf
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We verzamelen en bewaren de volgende informatie als u contact met ons opneemt via 
telefoon;

 uw telefoonnummer
 de datum en duur van het gesprek (wordt automatisch opgeslagen op onze 

VoIPaccount)
 opname van het telefoongesprek indien u onze voicemail inspreekt. 

2. Het leveren van diensten
Voor een deel van onze diensten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken, 
zoals het aanvragen van bijvoorbeeld een startsubsidie of om u aan te melden als 
wederverkoper. 

 naam en achternaam van de contactpersoon
 naam initiatief
 adres initiatief
 telefoonnummer initiatief
 e-mailadres initiatief
 IBAN-rekeningnummer initiatief

Indien uw initiatief nog geen vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres of 
rekeningnummer heeft, dan hebben wij deze gegevens van de contactpersoon van het 
initiatief nodig.

2.1 Facturatie
Als u gebruik maakt van onze diensten en/of u bent lid van GrEK dan zullen wij u daarvoor 
factureren. Op onze factuur staan persoonsgegevens vermeldt. Wij zijn als bedrijf verplicht 
om onze facturen en de verwerkingsgegevens van onze bank te bewaren voor een periode 
van 7 jaar. Zie hiervoor de Nederlandse belastingwet. 

 uw betaalgegevens (NAW / IBAN / BIC)

Als u na meerdere herinneringen niet aan uw betalingsverplichting voldoet delen wij 
persoonsgegevens met een incassobureau. Wij vertrekken deze partij de volgende 
informatie;

 naam en achternaam
 bedrijfsgegevens, indien van toepassing
 adres en factuuradres
 facturen die we hebben verzonden
 communicatie die wij hebben verzonden en ontvangen

2.2 Offertes
Als u van ons een offerte wenst voor de aangeboden diensten, dan gebruiken we de 
volgende gegevens voor deze offerte;

 naam en achternaam en/of bedrijfsnaam
 adres
 e-mailadres
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2.3 Externe communicatie
Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp en voor onze evenementen en 
bijeenkomsten van Googleformulier. U ontvangt alleen nieuwsbrieven en uitnodigingen als 
u zich hiervoor hebt aangemeld. MailChimp en Google hebben zich gecommitteerd aan de 
GDPR (General Data Protection Regulation) oftewel de Europese algemene verordening 
gegevensbescherming. 

MailChimp
We verzamelen en bewaren de volgende informatie naar aanleiding van een 
nieuwsbrief;

 uw naam en bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 uw e-mailadres
 of u de nieuwsbrief hebt geopend en hoe vaak
 vanuit welk land u de nieuwsbrief hebt geopend
 op welke linkjes uit de nieuwsbrief u hebt geklikt

Facebook & Twitter 
Op socialmedia maken wij gebruik van Facebook en Twitter. 
Als wij content voor socialmedia maken over u of uw initiatief dan gebeurt dit in 
overleg. Wij delen geen persoonsgegevens via socialmedia.

What’sApp
In onze rol als koepel van de initiatieven in de lokale energietransitie hebben wij 
een WhatsApp groepschat. In deze groep worden allerlei sectorgerelateerde zaken 
gedeeld. We nodigen u uit voor deze groepschat. We zullen u niet automatisch lid 
maken. WhatsApp privacyreglement.

Website
Op onze website delen wij geen persoonsgegevens.

Zoom
Voor videobijeenkomsten maken we gebruik van Zoom. U wordt middels een link 
uitgenodigd voor een Zoom videobijeenkomst. Wij verwerken en vertrekken geen 
persoonsgegevens aan Zoom. Zoom is gecommitteerd aan de GDPR. Zoom over 
DGPR en Zoom over privacy. 

VoiP
Wij maken gebruik van een externe partij voor onze VoIP telefonie. Wij slaan geen 
persoonsgegevens of telefoonnummer op in ons account, alleen de eerdere 
genoemde data vermeld bij punt 1.1. 

2.4 Interne communicatie
Ook als klein bedrijf maken we gebruik van interne communicatie. Voor deze 
communicatie maken we voornamelijk gebruik Office 365 van Microsoft inclusief de 
daaronder vallende applicaties zoals mail en Teams. Daarnaast maken we gebruik van 
Suite CRM en WhatsApp.

Microsoft 365 
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https://zoom.us/privacy-and-legal
https://zoom.us/gdpr
https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl


Als gebruikers van deze dienst zijn wij eigenaar van de data. Microsoft voldoet aan 
alle AVG en GDPR-eisen. Zie deze link voor hun AVG-gids voor kleine bedrijven zoals
wij.

Relatiebeheer
Voor ons relatiebeheer maken we gebruik van Suite CRM. Suite CRM voldoet aan de
GDPR en draait op onze eigen beveiligde server. Alleen medewerkers van GrEK 
kunnen hierop inloggen. SuiteCRM privacy-policy  .  

What’sApp
Als u begeleiding van ons ontvangt of op een andere manier mobiel telefonisch of 
via WhatsApp contact met onze medewerkers hebt, dan wordt automatisch data 
opgeslagen door WhatsApp. 
WhatsApp bewaard onder andere de volgende informatie;

 Accountinformatie
 Chatberichten
 Connecties
 Apparaat- en verbindingsgegevens
 Locatiegegevens
 Cookies

Zie voor meer informatie het privacyreglement van WhatsApp.

3. Informatiedeling met derden
Wij delen niet ongevraagd informatie met derden. Indien een andere organisatie of 
persoon met u in contact wil komen, dan vragen wij u eerst om toestemming of wijzelf 
zenden de informatie aan u door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Lokale Energiemonitor, 
relevante informatie of uitnodigingen van overheden of sectorgerelateerde instanties. 

Om ons werkt te kunnen doen delen wij wel informatie ten behoeve van uw project met 
bijvoorbeeld Energie VanOns, instantie voor het aanvragen van een startsubsidie en 
bijvoorbeeld een installatiebedrijf voor het opvragen van een offerte. Dit gebeurt altijd in 
overleg met u.

3.1 Cookies
Op onze homepage hebben we alleen ‘essentiële’ cookies actief, geen andere zoals 
tracking-cookies. De essentiële cookies stoppen automatisch nadat u onze website verlaat 
en een enkele blijft nog maximaal 30 minuten actief. 

4. Wijzigingen in deze Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. We 
raden u  echter aan deze Policy regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van 
eventuele veranderingen.

5. Inzage en/of wijziging van uw gegevens
Voor vragen over onze Privacy Policy of vragen over inzage of wijziging van uw gegevens 
kunt u contact met ons opnemen op info@grek.nl.
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https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl&l=et#privacy-policy
https://suitecrm.com/privacy-policy/
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/admin/security-and-compliance/gdpr-compliance?view=o365-worldwide

