
PRIVACYVERKLARING  

Respect voor privacy en bescherming van persoonsgegevens maken deel uit van de 

bedrijfscultuur van Statkraft. We hebben hierdoor een omgeving waarin onze klanten, 

leveranciers en andere belanghebbenden Statkraft kunnen vertrouwen bij de 

verwerking van hun persoonsgegevens.  

 

Als klant, leverancier of belanghebbende is uw privacy belangrijk voor ons. Wij streven 

er voortdurend naar om alle toepasselijke wet-en regelgeving inzake 

gegevensbescherming en ons privacybeleid voor privacy en gegevensbescherming na te 

leven.  

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe, waarom en voor hoe lang Statkraft uw 

persoonsgegevens verwerkt.  

WAAROM WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN  

Statkraft verwerkt uw persoonsgegevens om goederen of diensten aan of van u of uw 

organisatie te leveren of te verwerven.  

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Statkraft verzamelt persoonsgegevens om effectief te kunnen opereren en u de 

benodigde diensten te kunnen leveren. Wij verwerken klanten- en 

leveranciersgegevens, waaronder: 

• contactgegevens van de relevante betrokken personen  

• informatie over rekeningen 

• uitgavedrempels, uitgaven en uitgavenpatronen 

• details over wat u gemachtigd bent te doen namens de organisatie die u 

vertegenwoordigt (klanten en leveranciers) 

 

We verwerken ook milieutechnische en sociaal managementgegevens, waaronder 

informatie over lokale belanghebbenden zoals informatie over levensonderhoud, 

gezondheid, contactinformatie en andere soortgelijke informatie. 

 

Daarnaast verwerken we andere gegevens over partners en belanghebbenden, 

waaronder informatie over politici, perscontacten en journalisten en ook relevante 

belangengroepen.  



We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld:  

• om te zorgen voor goede communicatielijnen met onze leveranciers en klanten  

• om de veiligheid en beschikbaarheid van onze diensten te verzekeren   

• om onze diensten en communicatiekanalen te verbeteren 

• voor marketing en andere klantenrelatie- en managementdoeleinden  

• voor contractbeheerdoeleinden 

• handelsdiensten te beheren  

• voor communicatie en sociale mediadoeleinden  

• voor audit-, controle-en revisiedoeleinden  

• voor rampenbestrijding  

• voor due diligence  

• voor verwervingsdoeleinden  

• voor werving- en selectie 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens van verschillende bronnen. U verstrekt enkele 

van deze gegevens rechtstreeks via een klanten- of leveranciersrelatie. Andere 

gegevens worden verzameld van uw activiteiten als klant, leverancier of andere 

belanghebbende. We krijgen ook gegevens uit andere bronnen.  

 

Dit zijn enkele situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken:  

Informatie die door u wordt verstrekt, zoals:  

• Wanneer u een contract of overeenkomst met ons aangaat 

• Wanneer u formulieren naar ons toestuurt 

• Wanneer u onze website bezoekt of onze sociale media platforms gebruikt 

• Wanneer u een klanten- of leveranciersaccount bij ons opent 

• Wanneer u ons e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt 

Informatie die we krijgen van uw activiteiten als klant, leverancier of andere 

belanghebbende. 

• Uw gebruik van onze handelsportals 

• Uw bezoeken aan onze websites 

• Wanneer u goederen of services bij ons bestelt 

Informatie die wij via derden verzamelen, zoals: 

• Overheidsinstanties 

• Kredietinstellingen 

• Andere openbaar beschikbare informatie  



BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Statkraft bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden voor het 

verzamelen te vervullen. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en 

verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Statkraft vindt het belangrijk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te 

beschermen.  

• Wij beheren informatie zodat het nauwkeurig, gemakkelijk beschikbaar en verwerkt 

wordt in overeenstemming met de gevoeligheid.  

• We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en 

informatiebeveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 

ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.  

• Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen personeel of derden 

die belast zijn met de verwerking van deze gegevens namens Statkraft. Deze 

partijen zijn onderworpen aan strikte eisen inzake vertrouwelijkheid en Statkraft kan 

disciplinaire maatregelen treffen of de overeenkomst beëindigen indien niet aan 

deze voorwaarden wordt voldaan.  

REDENEN WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN 

Wij delen uw persoonsgegevens met: 

 

Andere bedrijven in de Statkraft group 

Voor zover het nodig is voor het vervullen van een van de bovenstaande doeleinden, 

worden uw gegevens gedeeld met andere bedrijven in de Statkraft group.  

 

Statkraft implementeert momenteel bindende bedrijfsvoorschriften (BCR). De BCR zal 

een rechtsgrondslag vormen voor de overdracht van persoonsgegevens binnen de 

groep buiten de EU/EER en zal bindend zijn voor de gehele Statkraft group. 

 

Leveranciers 

We maken gebruik van een aantal leveranciers die diensten leveren, zoals IT-diensten 

en support, cloud services enz. Wij kunnen dergelijke leveranciers toestaan om uw 

persoonsgegevens te openen/te ontvangen voor zover relevant voor het leveren van 

deze diensten.  

 

Wij zullen zorgen voor adequate gegevensverwerkingsovereenkomsten met onze 

leveranciers met het oog op de bescherming van uw privacy. Wanneer verwerkers 

buiten de EU/EER worden gebruikt, zullen we ervoor zorgen dat er een rechtsgrondslag 

voor de overdracht van persoonsgegevens bestaat.  

 

Overheidsinstanties 

Wij zullen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien dit door de wet vereist is, op 

bevel of eis van een rechtbank, administratieve instantie of overheid of in reactie op 

juridische procedures. 



WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS 

Statkraft AS is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor de 

belangrijkste beslissingen over de doeleinden en middelen van de verwerking van uw 

persoonsgegevens. De verschillende dochterondernemingen van Statkraft zijn 

verantwoordelijk voor geselecteerde verwerkingsactiviteiten binnen hun invloedssfeer. 

UW RECHTEN 

U heeft altijd het recht om ons te vragen: 

• u meer informatie te geven hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken 

• u een kopie te geven van de informatie die u ons heeft verstrekt 

• uw persoonlijke gegevens bij te werken/te corrigeren 

• informatie te geven over de logica die verbonden is aan de automatische verwerking 

van uw persoonsgegevens in het geval van geautomatiseerde besluitvorming 

• alle persoonlijke informatie te verwijderen waarvoor we niet langer juridische 

gronden hebben om te verwerken 

• u uw persoonsgegevens te geven op een gestructureerde, veelgebruikte en 

machinaal leesbare formaten te verstrekken of de gegevens door te sturen naar een 

andere verwerkingsverantwoordelijke 

• een bepaalde verwerking stop te zetten wanneer dit gebaseerd is op legitieme 

belangen, tenzij onze redenen voor de verwerking van de informatie opwegen tegen 

uw recht op gegevensbescherming 

• de manier waarop wij uw informatie gebruiken te beperken, terwijl een klacht wordt 

onderzocht 

• een klacht indienen via de contactgegevens in deze privacyverklaring of bij de 

relevante regelgevende instantie 

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW 

PERSOONSGEGEVENS 

Statkraft verwerkt persoonsgegevens alleen indien en voor zover ten minste één van 

het volgende van toepassing is: 

• de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden 

• verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de 

betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene 

alvorens een contract af te sluiten 

• verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan 

de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen 

• verwerking is noodzakelijk om de kritische belangen van de betrokkene of van een 

andere natuurlijke persoon te beschermen 

• verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of 

voor de uitoefening van openbaar gezag die bij de verwerkingsverantwoordelijke is 

neergelegd 

• verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij deze belangen worden 

overschreven door de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van 

de betrokkene waarvoor bescherming van persoonsgegevens nodig is 



CONTACT MET ONS OPNEMEN 

Mocht u verzoeken, vragen of klachten hebben over hoe wij uw persoonsgegevens 

verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@statkraft.com. 

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de transparantievereisten van Verordening (EU) 

2016/679 (Algemene verordening inzake gegevensbescherming).  

 

Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt. Eventuele wijzigingen zullen in dit 

document worden gepubliceerd.  


