TOELICHTING PRIVACY STATEMENT ENECO EMOBILITY

Welke gegevens
worden verzameld?
- door jou ingevuld op onze
website
- ontvangen van zakelijke
partners
- binnengekomen door het
gebruik van onze laadpunten

ENECO LAADPUNT
EIGENAREN

ENECO LAADPAS
HOUDERS

- Naam
- Geslacht
- Adres
- Email
- Telefoonnummer
- IBAN
- IP-adres
- Bedrijfsgegevens (KvK en BTW-nr.)
- Laadpunt nummer & installatie data
- Laadtransactie data
- Leasemaatschappij contractdata
- Autodealer contractdata

- Naam
- Geslacht
- Adres
- Email
- Telefoonnummer
- IBAN
- IP-adres
- Laadtransactie data (verzameld via
Eneco en niet-Eneco laadpunten)
- Laadpas nummer

Waarom?

Uitvoeren van overeenkomsten

x

x

Verwerken van transacties

x

x

Marketing doeleinden

x

x

Bewaartermijn
Met wie delen we
jouw data?

- Overeenkomst laadpunt:
- Facturen laadpunt: 7 jaar
- Transactiedata laadpunt:

7 jaar
3 jaar

- Onze installateurs
- Onze leveranciers

- Overeenkomst laadpas:
- Facturen laadpas:
- Transactiedata laadpas:

POTENTIELE KLANTEN &
ONTVANGERS NIEUWSBRIEF
- Naam
- Adres
- Email
- Telefoonnummer

NIET-ENECO
LAADPAS HOUDERS
- Laadtransactie data (verzameld via
Eneco laadpunten)
- Laadpas nummer

x
x
7 jaar
7 jaar
3 jaar

- De data wordt gedeeld met de partij via
wie de pas verkregen is: de
mobiliteitspas verstrekker, de
leasemaatschappij en/of de werkgever
- Als de pas is verkregen via Eneco, wordt
de data met niemand gedeeld

- 1 jaar na oﬀerte
- Tot uitschrijving nieuwsbrief

- Transactiedata laadpas:

- Niemand

- Uitgever van de laadpas

3 jaar
Pictogrammen: The Noun Project ©

Van wie?

Wat zijn mijn
rechten?
Toegang tot jouw data

Jouw data rectiﬁceren

Jouw data vernietigen

Kopieën van jouw data
ontvangen

De verwerking van
jouw data beperken

Bezwaar maken tegen
de verwerking van
jouw data

Toestemming tot
verwerking intrekken

Indienen van een klacht bij
autoriteit
persoonsgegevens

Vragen of klachten? Contacteer Eneco eMobility via het contactformulier van Eneco www.eneco.nl/contactformulier, via email meldpuntprivacy@eneco.com (de Data Protection
Oﬃcer) of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam o.v.v. ‘privacy’.
De nieuwe volledige privacy statement van Eneco Groep vindt u op www.eneco.nl/privacystatement

