Privacybeleid Earth Energie Advies B.V.
Dit is het privacybeleid van Earth Energie Advies B.V. Dit privacybeleid verschaft informatie
over de verwerking van gegevens die door gebruikers van de software Uniec 2 worden
ingevoerd. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking
van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Wat houdt dit in?
Bij aanvraag van een licentie vult de klant persoonsgegevens in op het aanvraagformulier.
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen ten behoeve van het gebruik
(inloggen e.d.) en facturering. De persoonsgegevens zullen op een zorgvuldige wijze worden
verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
Uniec 2 is online software. De invoer van data voor berekeningen gebeurt via een beveiligde
internetverbinding. Data wordt opgeslagen op een server in een datacentrum waar toezicht
gehouden wordt op de stabiliteit van de server en regelmatig backup’s gemaakt worden om
in geval van calamiteiten de data en continuïteit van de software te waarborgen. De klant
heeft toegang tot de ingevoerde data middels een inlognaam en wachtwoord. De klant is
ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord niet aan derden te verstrekken.
Earth Energie Advies B.V. heeft toegang tot de ingevoerde gegevens. Deze toegang wordt
gebruikt om te assisteren bij vragen en problemen (helpdesk). Daarnaast verzamelen we
gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De verzamelde data zal anoniem zijn en
gebruikt worden in diverse onderzoeken ten behoeve van onze dienstverlening en
onderzoeken door andere partijen. De analyses en onderzoeksresultaten worden uitsluitend
op samengevoegde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze
tot gebouwen, adressen, noch tot individuele klanten, personen of gebruikers zijn te
herleiden. Indien de gebruiker persoonsgegevens invoert bij het gebruik van de software,
zullen deze uitsluitend worden gebruikt en bewaard ten behoeve van het correct afmelden
van energielabels en latere raadpleging door de gebruiker zelf.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op www.uniec2.nl.

