
 

Privacy Statement 

 

 

Wij, Windpark Krammer B.V., dragen ervoor zorg dat we persoonsgegevens verwerken in 

overeenstemming met privacy wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”).  

Middels dit statement informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen 

die we verrichten en uw rechten als betrokkene.  

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon (de betrokkene) identificeren of 

identificeerbaar maken, waaronder een naam, adres, identificatienummer of telefoonnummer.  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, 

bankrekeningnummer en uw lidmaatschapsnummer bij coöperatie Deltawind U.A. of coöperatie 

Zeeuwind U.A. (indien van toepassing). De verwerkingen die we verrichten met deze gegevens hebben 

voornamelijk als doel het bijhouden van het register van obligatiehouders. Deze verwerkingen zijn 

noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Windpark Krammer en u als 

betrokkene. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens enkel indien en voor zover u daarvoor vooraf 

toestemming hebt verleend; zo sturen wij u bijvoorbeeld een nieuwsbrief per e-mail indien u zich 

daarvoor heeft aangemeld, en kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een door u 

gestelde vraag via het contactformulier op onze website. Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang 

dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.  

Wij houden het register van obligatiehouders bij, en zijn zodoende verwerkingsverantwoordelijke in de 

zin van de AVG. Coöperatie Deltawind U.A. draagt zorg voor de administratie van het register van 

obligatiehouders. Zij verwerkt daarmee persoonsgegevens ten behoeve van ons en kwalificeert juridisch 

gezien als verwerker. Windpark Krammer is het aanspreekpunt voor obligatiehouders bij wijziging van 

contactgegevens zoals opgenomen in het register van de betreffende obligatiehouder. De stichting 

obligatiehouders Windpark Krammer (“Stichting”) treedt op als aanspreekpunt voor alle vragen van 

obligatiehouders.   

Windpark Krammer verstrekt aan de Stichting bij aanvang van de obligatielening een overzicht van het 

register en de wijziging hierin gedurende de looptijd van de obligatielening.   De Stichting, als lasthebber 

op grond van de obligatievoorwaarden, verstrekt deze  gegevens aan de banken die vermogen 

verschaffen aan Windpark Krammer. Het register van obligatiehouders dient als basis voor de jaarlijkse 

rente- en aflossingsbetalingen. 

Uw rechten 

U heeft als betrokkene het recht om ons een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens te doen. Tevens 

heeft u het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede 

recht op beperking van de u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Indien wij (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken op basis van eerder door u gegeven 

toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen 



 

afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven 

toestemming vóór de intrekking.  

Verzoeken kunt u richten tot ons middels de contactgegevens opgenomen onderaan dit Privacy 

Statement. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.  

Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, 

heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 

Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt 

u contact opnemen met: 

Windpark Krammer B.V.  

Boezemweg 13 – 13 x 

3255MC Oude-Tonge 

 

obligaties@windparkkrammer.nl 


