
1 Nuon Duurzame Energie Privacyverklaring 

Nuon Duurzame Energie Privacyverklaring  
Zo weet u precies wat uw rechten en onze plichten zijn

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Daarom hechten wij veel waarde aan het beschermen van de 
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met  de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. 

Wij (N.V. Nuon Duurzame Energie) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder 
leggen wij u dan ook graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze 
uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons. Wij kunnen de Privacyverklaring wijzigen. De laatste 
versie vindt u altijd op deze website. 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is N.V. Nuon Duurzame Energie, Postbus 41920, 
1009 DC Amsterdam en haar dochterondernemingen. 

Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?
Als u contact met ons heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Daar kunnen we kort over zijn. Of u nu uw 
mailadres doorgeeft, abonneert op onze nieuwsbrief of aanwezig bent bij een evenement, na elk contact kunnen wij 
persoonsgegevens van u vastleggen. 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling, bouw en/ of exploitatie van een windpark, zonnepark of een andere 
installatie voor het opwekken van duurzame energie leggen wij verschillende persoonsgegevens van u vast.  

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Wij leggen verschillende persoonsgegevens van u vast. Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken 
zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s). Ook kunnen w uw zienswijze en ideeën vastleggen met 
de bedoeling om daarmee, voor zover mogelijk, rekening te houden bij het ontwerp, de ontwikkeling, bouw en/of 
exploitatie van een installatie voor het opwekken van duurzame energie.

Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken
Hier geven wij aan waar we uw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. 
Maar zo weet u wel precies waar u aan toe bent. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

• U een uitnodiging te sturen voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling, bouw en/of exploitatie van een 
installatie voor het opwekken van duurzame energie/

• U nieuwsbrieven, e-mailberichten of een vergelijkbaar informatiebulletin te sturen over de ontwikkeling, bouw en/
of exploitatie van een installatie voor het opwekken van duurzame energie.

• U rapporten te sturen of u te informeren over de publicatie van rapporten waarin slechts uw geanonimiseerde 
meningen zijn verwerkt.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. 
Dit is de wettelijke grondslag: 

• Als er sprake is van gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we voor deze verwerking van uw persoonsgegevens 
een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd uw 
rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens afgewogen tegen de 
belangen van Nuon. Het gerechtvaardigd belang van Nuon is gelegen in: 

 o  Omwonenden en andere belanghebbenden te informeren en op de hoogte te houden over een 
installatie voor het opwekken van duurzame energie, om hen erbij te betrekken en met hun meningen 
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rekening te houden bij de ontwikkeling, bouw en/of exploitatie van de installatie, voor zover dat 
redelijkerwijs van Nuon verwacht mag worden. 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd 
belang hebben. Stuur een e-mail aan data.protection.netherlands@nuon.com en geef aan waarom u bezwaar maakt. 
Wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. 

Deze rechten heeft u
In onze Privacyverklaring willen we u duidelijk uitleggen wat uw rechten zijn. Want alleen als u ze kent, kunt u er 
gebruik van maken. We lichten ze hieronder toe:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens
U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij ze gebruiken. 

Vraag om inzage in uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar data.protection.netherlands@nuon.com. 
Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U 
ontvangt binnen een maand een reactie van ons. 

Tip: kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft. 

Recht op wijzigen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze onjuist of onvoldoende hebben verwerkt of als we 
ze niet volgens de privacy wet- en regelgeving hebben verwerkt.

Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@nuon.com. Geef 
aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om 
een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. 

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan als:

• Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@nuon.com. Geef 
aan welke persoonsgegevens we moeten verwijderen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u 
om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens laten verwerken door medewerkers die vanuit hun taak inzage in de persoonsgegevens 
moeten hebben, zoals de communicatie-afdeling, of de medewerkers van het Nuon-projectteam. Bij onze activiteiten 
vragen wij mogelijk ook externe partijen ons te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten of bij het verstrekken 
van informatie over de ontwikkeling, bouw en/of exploitatie van een installatie voor het opwekken van duurzame 
energie. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u geïnformeerd wenst te worden over de ontwikkeling, bouw en/of 
exploitatie van een installatie voor het opwekken van duurzame energie gedurende de levenscyclus van de betreffende 
installatie. Daarna worden uw persoonsgegevens gewist.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Krijgen wij uw gegevens, dan zorgen we ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. We 
bewaren persoonsgegevens op servers in een beveiligde omgeving. 
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Mocht een andere partij voor ons persoonsgegevens verwerken dan stellen we uiteraard dezelfde beveiligingseisen. Uw 
persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. 

Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy?
We hebben zo goed mogelijk uitgelegd wat onze Privacyverklaring inhoudt. Goed om nog te weten dat wij een Data 
Protection Officer hebben aangesteld. Voor advies aan de organisatie en om toezicht te houden op naleving van de 
privacy wet- en regelgeving binnen Nuon. 

Heeft u vragen over deze Privacyverklaring of een klacht over hoe wij persoonsgegevens verwerken? Neemt u dan per 
e-mail contact op met onze Data Protection Officer: data.protection.netherlands@nuon.com.

Wij doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling 
van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. U doet dit via 
Autoriteit Persoonsgegevens.


