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1. Geo-Energie gebruikt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet
AVG/GDPR.
2. Geo-Energie is gespecialiseerd in verkoop, advies, plaatsing en onderhoud van
warmtepompen.
3. Persoonsgegevens die Geo-Energie verzamelt zijn noodzakelijk om deze
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
4. Ten behoeve van offertes/prijsindicaties hebben wij de volgende informatie
nodig:
i) Naam, Adres, Woonplaats
ii) Informatie over het te verwarmen huis (m3,mate van isolatie, aantal
bewoners, warmtapwater behoefte, afgifte systeem)
iii) Bij bestaande bouw: huidig gas verbruik,
5. De gegevens tbv offerte/prijsindicatie en de bijbehorende correspondentie
worden, zolang er geen opdracht volgt, door ons max. 2 jaar bewaard.
6. Bij opdracht en plaatsing van een warmtepomp bewaren we deze gegevens
conform de certificeringsvoorschriften en ten behoeve van onderhoud 10 jaar.
7. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk
is voor werkzaamheden. Het kan hier b.v. gaan om een onderaannemer.
8. Geo-Energie verzamelt persoonsgegevens via de website (offerte aanvraag
formulier), mondeling/telefonisch, via offerteaanvragen van derden
(Warmtepompoffertes.nl; ICDuBo; Watkostdewarmtepomp.nl) Zonder deze
informatie kan Geo-Energie geen diensten leveren aan haar klanten.
9. De gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Door
een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in.
10. De gegevens worden bewaard op, met een wachtwoord beveiligde, computers.
De projectmappen zitten in een afgesloten archiefkast.
11. De website van Geo-Energie maakt gebruik van cookies en verzamelt zo
informatie over gebruik van de website. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
naar onze servers teruggestuurd worden.”
12. De website van Geo-Energie is beveiligd met het SSL certificaat.
13. Foto’s en referenties van onze projecten op onze website worden uitsluitend na
toestemming door ons gebruikt.
14. Reacties op vacatures via e-mail worden, na behandeling maximaal 6 maanden
bewaard.
15. Vragen mbt het privacy beleid en de gegevens die Geo-Energie heeft verzamelt
over u kunt u stellen via Info@Geo-energie.nl

16. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de toezichthouder Autoriteit
Persoonsgegevens.

