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Privacy Statement 
Stichting Garantiefonds ZonZeker (“Stichting”) legt persoonsgegevens vast van haar Klanten 
(Certificaathouders en gebruikers van de Budget dekking), Deelnemers (SGZZ- Installateurs) en 
Leveranciers. De Stichting legt deze gegevens alleen vast om de afspraken, overeengekomen tussen u 
en de Stichting uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.  
De Stichting zal zich maximaal inspannen om uw privacy te waarborgen en zal handelen conform de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).  
De Stichting werkt volgens de volgende principes: 

 uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor ze door u  
aan de Stichting zijn verstrekt; 

 de Stichting vraagt uw uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens vast te leggen; 
 de persoonsgegevens worden beveiligd door gebruik te maken van centrale systemen die 

hoofdzakelijk in de cloud staan; 
 de Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Indien de Stichting wettelijk 

verplicht wordt uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen zal zij u hierover onmiddellijk 
informeren.  

 
De Stichting heeft dit statement zorgvuldig samengesteld. Mocht u toch nog vragen en of 
opmerkingen hebben dan verzoeken wij u om dit via het contactformulier op de website aan de 
Stichting te melden. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
De volgende persoonsgegevens kunnen bij de verschillende groepen en doelstellingen worden 
vastgelegd: 

 NAW-gegevens 
 Telefoonnummer 
 Emailadres 
 Bankgegevens (IBAN, tenaamstelling, Machtiging) 
 Offerte 
 Factuur 
 Opleverrapport 
 Installatiefoto’s 
 BTW nummer 
 KVK nummer 
 Contactpersoon 

 
De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van de 
overeenkomsten die de Stichting met haar Klanten, Deelnemers en  Leveranciers heeft afgesloten.  
 
Bewaartermijnen 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd / geldigheid van de overeenkomst. 
Na afloop van de verplichtingen/rechten voortkomend uit een overeenkomst worden, na een 
bewaartermijn, de persoonsgegevens vernietigd waarbij voor Klanten een bewaartermijn van 2 jaar 
wordt gehanteerd en voor Deelnemers en Leveranciers een bewaartermijn van 10 jaar. 
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Systemen 
De Stichting gebruikt centrale systemen voor het vastleggen van de persoonsgegevens. 
Alle systemen voldoen aan de beveiligingseisen zoals deze zijn vastgelegd in de AVG.  
Ook de Deelnemers gebruiken genoemde centrale systemen voor het aanmelden van installaties en 
het aanvragen van de certificaten en handelen conform dit statement. Bovendien zijn alle gebruikers 
van de systemen gehouden aan een geheimhoudingsplicht. 
 
Beveiliging 
Behalve dat de systemen aan de AVG wetgeving voldoen, hanteert de Stichting de volgende 
beveiligingsmaatregelen: 

 van de cloud systemen worden regelmatig backups gemaakt; 
 alle systemen maken gebruik van beveiligde verbindingen; 
 systemen zijn alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord. 

 
Uw gegevens, uw rechten  
Geheel conform de AVG heeft u het recht om: 

 uw gegevens in te zien; 
 uw gegevens bij te laten werken; 
 uw gegevens te laten verwijderen; 
 bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; 
 uw toestemming in te trekken om uw gegevens te verwerken. 
  

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat kunnen wij u om uw legitimatie vragen, alvorens we aan 
een van bovenstaande verzoeken voldoen. 
 
Updates 
Indien nodig zal dit Privacy Statement aangepast worden. Op de website staat altijd de laatste, 
actuele versie van dit document. 
 
 


