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Coöperatie DE Ramplaan U.A., gevestigd aan Pieter Wantelaan 12, 2015 EB Haarlem, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Jeroen Vijverberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Cooperatie DE Ramplaan U.A.  

Hij is te bereiken via energiecooperatie@deramplaan.nl. 

Overzicht van persoonsgegevens 
Coöperatie DE Ramplaan U.A. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van de Coöperatie. 

De gegevens zijn door uzelf aan ons verstrekt.  

De  Coöperatie verwerkt alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het uitvoeren van 

taken van de Coöperatie zoals die voortkomen uit de ledenovereenkomst en termsheet.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Leden van de cooperatie: 

- Voor- en achternaam 

- Adres (straatnaam, huisnummer, postcode) 

- E-mailadres 

- Ingangsdatum ledenovereenkomst 

- Aantal zonnestroomdelen 

- Mutaties zonnestroomdelen 

- Aankoopbedrag zonnestroomdelen (bij mutaties) 

- Uitgekeerde dividend bedragen 

- Indicator privélid of onderneming 

- Telefoonnummer (optioneel) 

- Bankrekeningnummer (optioneel) 

- Klantnummer bij energiemaatschappij (optioneel) 

 

Personen op de wachtlijst: 

-  Voor- en achternaam 

-  Adresgegevens  (straatnaam, huisnummer, postcode) 

-  E-mailadres 

-  Telefoonnummer 

- Gewenst aantal zonnestroomdelen 

- Datum van aanvraag 
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Doel en grondslag 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de Coöperatie persoonsgegevens? 

Cooperatie DE Ramplaan U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het uitvoeren van de ledenovereenkomst. 

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals opgaven aan de Belastingdienst ten behoeve 

van de postcoderoosregeling 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Cooperatie DE Ramplaan U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die 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 Coöperatie DE Ramplaan U.A.) tussen zit.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
De volgende gegevens worden gedeeld met alle energiemaatschappijen waar de Coöperatie een 

partnerovereenomst mee heeft afgesloten: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Productie en aantal zonnestroomdelen 

 

De belastingdienst heeft als taak om te controleren of postcoderoosprojecten aan de voorwaarden 

van de regeling voldoen.  

Wanneer de belastingdienst erom vraagt zal de Coöperatie de volgende gegevens aanleveren: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Aantal zonnestroomdelen 

- Indicator privélid of bedrijf 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Cooperatie DE Ramplaan U.A. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek 

tot verwijdering zal de Coöperatie afwegen tegen de plicht tot het uitvoeren van de 

ledenovereenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

door Cooperatie DE Ramplaan U.A. en heeft  u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 



betekent dat u bij de Coöperatie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar energiecooperatie@deramplaan.nl. 

Cooperatie DE Ramplaan U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Cooperatie DE Ramplaan U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op energiecooperatie@deramplaan.nl 

Coöperatie DE Ramplaan U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Persoonsgegevens worden minimaal bewaard voor de duur van de ledenovereenkomst.  

- Na  beëindiging van de ledenovereenkomst worden de volgende gegevens direct verwijderd: 

bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. 

- De overige gegevens, die nodig zijn vanwege verplichtingen vanuit de belastingwetgeving, 

zullen tot zeven jaren na beeindiging van de ledenovereenkomst bewaard blijven. 

Cooperatie DE Ramplaan U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting.  

Met de energiemaatschappij(en) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Coöperatie DE Ramplaan U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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