privacyverklaring Wind Brielse
Maasdijk
In deze privacyverklaring informeren wij u graag over welke persoonsgegevens kunnen
worden verzameld en gebruikt met betrekking tot het project Wind Brielse Maasdijk en hoe
HVC daarmee omgaat. De windturbines zullen waarschijnlijk aan weerszijden van de
Hartelbrug aan de Brielse Maasdijk geplaatst worden. Momenteel vindt nog nader onderzoek
plaats met betrekking tot de exacte locatie, het aantal windturbines en de hoogte van de
turbines.
Wind Brielse Maasdijk komt tot stand met medewerking van de gemeente Nissewaard en is
een samenwerking van de Coöperatieve Vereniging Voorne Putten Energie en HVC. Het
project is ondergebracht in Landwind BV dit is een 100% dochteronderneming van NV HVC.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen HVC en aan dit project gelieerde
dochteronderneming van HVC.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
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Hoe gaat HVC om met uw privacy
HVC hecht groot belang aan privacy en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens
om. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 via deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens
verwerken;
 beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 uw rechten respecteren, zoals het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te
zien en te verbeteren;
Contactgegevens HVC
Telefonisch
088-6464100 (klantencontactcentrum HVC Energie BV)
E-mail
info@windbrielsemaasdijk
Postadres
HVC
Ovv Windpark Brielse Maasdijk
Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

Gebruik van persoonsgegevens
In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij kunnen gebruiken en
op welke manier wij deze verwerken. Dit zullen niet altijd alle onderstaande gegevens zijn.
Dat is afhankelijk van welke diensten u van HVC gebruikt en welke gegevens u op de
website achterlaat.
Omwonenden, bezoekers website, participanten
Wanneer u interesse heeft in het project Wind Brielse Maasdijk, omwonende van de locatie
bent, of u zich wenst in te schrijven voor participaties in dit project, dan kunt u uw
persoonsgegevens invoeren op de website. Welke persoonsgegevens dan van u worden
verwerkt kunt u vinden onder Verwerking van Persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
Geïnteresseerden/omwonenden:
 voor- en achternaam
 geslacht (aanhef)
 e-mailadres
 postcode

Grondslag voor verwerking
HVC heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens,
namelijk voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie.
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Profilering en cookies
HVC zal de informatie die wij over u verzamelen op websites en uit andere bronnen
combineren met elkaar, om u de beste online ervaring en dienstverlening te bieden. Daarbij
kunnen ook deze gegevens worden gecombineerd met de gegevens die u heeft
achtergelaten op, of via, de website van Wind Brielse Maasdijk of de gelieerde websites van
HVC, zoals:



www.hvcgroep.nl
www.windbrielsemaasdijk.nl

Door uw gegevens te combineren van bovenstaande websites kunnen wij gepersonaliseerde
aanbiedingen en gepersonaliseerde informatie op de verschillende websites tonen, die
aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u
personaliseren.

Cookiebeleid
HVC maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw
online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens bewaren we zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden. Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan 7 jaar na laatste verwerking,
voor zover geen andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Beveiliging
HVC neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. We hanteren een passend
informatiebeveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot uw persoonsgegevens. Dit beleid evalueren we periodiek en passen we indien nodig aan.

Uw rechten
U heeft het recht om HVC een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens, voor
zover HVC deze verwerkt. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van deze persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken
uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u
HVC verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
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Contact
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u per post of per mail stellen:
HVC
t.a.v. Wind Brielse Maasdijk
Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens
Postbus 9199
1800 GD ALKMAAR
info@windbrielsemaasdijk.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door HVC, dan horen
wij dat graag. Als wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u zich tot de
in uw regio bevoegde rechter wenden. Meer informatie vindt u op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens en op www.rechtspraak.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
HVC kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren we altijd op
www.windbrielsemaasdijk.nl/voorwaarden-en-disclaimer gepubliceerd. HVC raadt u aan om
deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Datum laatste wijziging: 19 januari 2021

4

