PRIVACY STATEMENT
Samen in Groningen beschermt jouw privacy.
In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Samen in Groningen de informatie die je deelt
op de website gebruikt.

WELKE INFORMATIE HEBBEN WE VAN JE?
Wij kunnen de volgende informatie, bijv. door middel van ons Contact- en Aanmeldformulier
en onze Tip-een-vriend-pagina, verzamelen:
1. Je naam / postcode / huisnummer / e-mailadres / telefoonnummer / of je een koopof huurhuis hebt / of je denkt aan kopen of huren van zonnepanelen
2. Andere informatie die je met ons deelt of vraag, die je aan ons stelt.
3. Je naam / je e-mailadres / de naam & het e-mailadres van je vriend, familie of collega
en eventueel een persoonlijk bericht aan hem of haar

WAT DOEN WE MET DEZE INFORMATIE ?
De informatie van 1. en 2., die je met ons deelt wordt slechts gebruikt voor het doorgeven
van de benodigde informatie aan de geselecteerde leverancier om hem in staat te stellen om
contact met jou op te nemen en het adviesgesprek voor te bereiden. Deze leverancier zal
deze informatie volgens zijn Privacy Statement niet voor andere doeleinden gebruiken.
Verder kunnen we contact met je opnemen om:
•
•

jouw ervaringen met ons of de geselecteerde leverancier te vernemen
je geheel vrijblijvend uit te nodigen om ons te helpen dit bewonerscollectief nog
verder te laten groeien

De informatie van 3., die je met ons deelt wordt slechts gebruikt om een e-mailbericht aan je
vriend, familie of collega te sturen.
De informatie, die je met ons deelt zullen we niet verkopen, verspreiden of verhuren aan
derden, tenzij wij hiervoor jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te
doen.

VEILIGHEID
Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw informatie veilig is. Er zijn diverse
barrières aanwezig om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot jouw
gegevens hebben.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit privacy statement neem dan gerust contact
met ons op via info@Samen in Groningen.nl

