
ECO2050 Erkende CV – Privacyverklaring 

 
ECO2050 vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze Privacyverklaring wil 
ECO2050 u informeren over de verwerking van persoonsgegevens. ECO2050 zal de persoonsgegevens 
verwerken met respect voor uw privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. 
 
ECO2050 behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te 
brengen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website (www.eco2050.be).   
 
Oudere versies van de Privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail 
(welkom@eco2050.be) indien u deze wilt raadplegen. 
 
Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2019. 
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1. Voor wie geldt deze Privacyverklaring? 
Deze Privacyverklaring geldt voor alle aandeelhouders, bezoekers van de website, en alle andere 
personen waarvan ECO2050 persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. 
 

2. Contactgegevens 

Naam: 
Ondernemingsnummer: 
Adres: 
E-mailadres: 

 

ECO2050 Erkende CV 
0699.503.028 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt  
welkom@eco2050.be 

 

3. Op basis van welke rechtsgronden verwerkt ECO2050 persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG/GDPR):  

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ECO2050 
rusten; 

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u als 
aandeelhouder sluit met ECO2050; 



• Toestemming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van 
toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

4. Voor welke doeleinden verwerkt ECO2050 uw persoonsgegevens? 
ECO2050 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen: 
 

• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
 

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt om u als aandeelhouder van ECO2050 in 
te schrijven in het aandelenregister overeenkomstig artikelen 6:24 en 6:25 van het Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen. Het register wordt aangehouden in elektronische vorm en wordt 
op de maatschappelijke zetel bijgehouden. Ten bewijze van uw inschrijving in het register kan u een 
uittreksel uit het register bekomen. 
 

• Het beheer van de aandeelhoudersadministratie  
 

Om u te registreren als aandeelhouder verwerft  ECO2050 persoonsgegevens (zoals uw aanspreking, 

naam, geboortedatum, nationaliteit, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer) en 

financiële identificatiegegevens (zoals uw bankrekeningnummer). ECO2050 verwerkt deze gegevens 

om u een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen verschaffen. Uw rijksregisternummer zal 

uitsluitend worden gebruikt met het oog op uw identificatie en authenticatie voor het verkrijgen van 

toegang tot uw persoonlijke aandeelhoudersportaal ‘MyECO2050’. 

ECO2050 kan uw persoonsgegevens gebruiken voor interne analyses. Deze analyses worden gebruikt 

om de interne processen en het aanbod van ECO2050 te evalueren en te optimaliseren. 

• Organisatie van ledenactiviteiten en aanbieden van ledenvoordelen 

ECO2050 zal infosessies en andere ledenactiviteiten organiseren met het oog op het sensibiliseren en 
vergroten van de betrokkenheid van haar aandeelhouders bij de transitie naar een meer duurzame 
energieopwekking. Bij de organisatie van deze ledenactiviteiten verwerkt ECO2050 uw persoonlijke 
identificatiegegevens ondermeer voor het aanbieden van deze activiteiten en het beheer van de 
inschrijvingen. Tevens werkt ECO2050 samen met partners die een voordeel kunnen geven aan de 
aandeelhouders. Om de aandeelhouders te informeren omtrent deze voordelen verwerkt ECO2050 
uw persoonsgegevens.  
 
Indien ECO2050 beroep doet op externe dienstverleners en/of leveranciers bij het aanbieden van 
ledenactiviteiten en/of ledenvoordelen ziet ECO2050 erop toe dat deze partners de nodige technische 
en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te 
verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden. 
 

• Direct marketing 

ECO2050 kan uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, ondermeer om u te 

infomeren omtrent openbare aanbiedingen van aandelen ECO2050, ledenvoordelen en/of 

ledenactiviteiten. 

U heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens 

met het oog op direct marketing. 

• Communicatie omtrent het voorwerp en de coöperatieve finaliteit en waarden van ECO2050 



ECO2050 verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op het informeren van haar aandeelhouders en 

de burger in het algemeen omtrent het voorwerp en de coöperatieve finaliteit en waarden van 

ECO2050. 

• Controledoeleinden, waaronder begrepen voorkomen van onregelmatigheden en/of 

frauduleuze handelingen  

ECO2050 kan uw persoonsgegevens verwerken met het oog op controle op onregelmatigheden en/of 

frauduleuze handelingen, ook indien deze gesteld zouden kunnen zijn door medewerkers van Nuhma 

of tussenpersonen. 

5. Met wie deelt ECO2050 persoonsgegevens? 
ECO2050 verkoopt uw persoonsgegevens niet. ECO2050 stelt uw persoonsgegevens ook niet ter 
beschikking aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten behoudens wat 
volgt.  
 
ECO2050 heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Nuhma CVBA, met 
maatschappelijke zetel te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, en ondernemingsnummer 0472.325.068. 
Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op (in de meest ruime zin) administratieve, 
boekhoudkundige, financiële en juridische dienstverlening, met inbegrip van het beheer van het 
aandeelhoudersbestand en de uitoefening van het mandaat als algemeen directeur. Uw 
persoonsgegevens zullen, in kader van de uitoefening van voornoemde overeenkomst, ter beschikking 
gesteld worden van Nuhma. Nuhma kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in het kader van 
de uitoefening van voornoemde dienstverleningsovereenkomsten, het aanbieden van ledenvoordelen 
en het organiseren van ledenactiviteiten.  
 
ECO2050 doet ook een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer een IT-leverancier en 
dit teneinde een deel van haar diensten (zoals hosting en support op de website en 
aandeelhoudersportaal ‘MyECO2050’) aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als 
derden beschouwd maar als verwerkers. ECO2050 ziet erop toe dat deze onderaannemers de nodige 
technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en 
rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden. 
 
ECO2050 deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij: 

- ECO2050 daarvoor uw voorafgaande toestemming heeft ontvangen. 

- ECO2050 hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure. 

- ECO2050 hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties. 

- ECO2050 een ledenactiviteit of enige ander event organiseert of een ledenvoordeel aanbiedt, 

samen met partners of leveranciers. Uw persoonsgegevens kunnen hiertoe aan deze externe 

partners worden meegedeeld.   

6. Bewaarperiode van uw persoonsgegevens 
ECO2050 bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.  
 
De persoonsgegevens die vereist zijn voor het opstellen en houden van het aandelenregister worden 
bijgehouden gedurende de ganse looptijd van ECO2050, tot 5 jaar na de vereffening. De overige 
persoonsgegevens van de aandeelhouders worden bijgehouden tot 31 december van het 10de jaar na 
het jaar waarin de aandeelhouder volledig is uitgetreden. 
 



Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens verwijderd.  

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van 

statistische doeleinden. 

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens 
ECO2050 treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw 

persoonsgegevens te bescherming tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk 

verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige 

andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. 

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) doet ECO2050 dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring 

en volgt ECO2050 de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende 

waarborgen te garanderen.  

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen? 
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan ze (laten) verbeteren indien 
ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking. 
ECO2050 kan echter niet verplicht worden persoonsgegevens te verwijderen wanneer de verwerking 
nodig is voor het nakomen van haar contractuele of wettelijke verplichtingen of bij een 
gerechtvaardigd belang. 
 
Bovendien, heeft ieder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen 
naar een andere vennootschap. 
 
Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar 
welkom@eco2050.be. 
 
Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan ECO2050 uw identiteit verifiëren. Wees 
altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen, zodat ECO2050 uw vraag concreet en 
correct kan behandelen. 
 
ECO2050 heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen 
wanneer ECO2050 uw aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan uw 
aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van 
ECO2050. 
 
ECO2050 zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of 
buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag ECO2050 een redelijke vergoeding 
aanrekenen of kan ECO2050 het verzoek weigeren. 
 
Als u om een of andere reden aanneemt dat ECO2050 uw aanvraag niet correct behandeld heeft, kan 
u nogmaals contact opnemen met ECO2050 waarna wij samen met u op zoek gaan naar een oplossing. 
 
Voor de volledigheid informeren wij u dat, als ECO2050 niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of 
indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht heeft een klacht neer te 

mailto:welkom@eco2050.be


leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 
00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be. 
 


