
    
    Pagina 1 van 2 ZoH AVG Verwerkingsregister 2019.xlsx

Doel Beheer door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen

Inschrijven deelnemer Secretaris of
Penningmeester

Lid coöperatie - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Zoncertificaatnummers
- E-mailadres en telefoonnr.
- EAN-code elektriciteitsaansluiting
- Gegevens energiemaatschappij
- Bankrekeningnummer

Tot 7 jaar na uitschrijving
voor fiscus

- Online door lid via Gebruikerspagina van ZoNL 
- Ledenlijst en Triodos rekening door bestuur

Uitschrijven deelnemer Secretaris of
Penningmeester

Lid coöperatie - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Zoncertificaatnummers
- E-mailadres en telefoonnr.
- EAN-code elektriciteitsaansluiting
- Gegevens energiemaatschappij
- Bankrekeningnummer

Tot 7 jaar na uitschrijving
voor fiscus

- Dit kan alleen als de panelen overgenomen
   worden door een ander lid
- Online door lid via Gebruikerspagina van ZoNL 
- Ledenlijst en Triodos rekening door bestuur

Opvraging deelnemer Secretaris of
Penningmeester

Lid coöperatie - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Zoncertificaatnummers
- E-mailadres en telefoonnr.
- EAN-code elektriciteitsaansluiting
- Gegevens energiemaatschappij
- Bankrekeningnummer

Tot 7 jaar na uitschrijving
voor fiscus

- Online door lid via Gebruikerspagina van ZoNL 
- Ledenlijst en Triodos rekening door bestuur
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Doel Beheer door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen
Aanpassing door deelnemer Secretaris of

Penningmeester
Lid coöperatie - Voor- en achternaam

- Geslacht
- Adresgegevens
- Zoncertificaatnummers
- E-mailadres en telefoonnr.
- EAN-code elektriciteitsaansluiting
- Gegevens energiemaatschappij
- Bankrekeningnummer

Tot 7 jaar na uitschrijving
voor fiscus

- Online door lid via Gebruikerspagina van ZoNL 
- Ledenlijst en Triodos rekening door bestuur

Uitbetaling opbrengsten Penningmeester Lid coöperatie - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Zoncertificaatnummers
- E-mailadres en telefoonnr.
- Gegevens energiemaatschappij
- Bankrekeningnummer

Tot 7 jaar na uitschrijving
voor fiscus

- Ledenlijst en Triodos rekening
- Goedkeuring bedrag door ALV

- Adminstratie in Gebruikerspagina van ZoNL 
- Ledenijst worden opgeslagen op Dropbox van ZoNL door secretaris
- Bancaire gegevens zijn opgeslagen bij de Triodos rekening door
   penningmeester in het adresboek en staan in Gebruikerspagina van ZoNL
- Dropbox verzorgt backup en beveiliging met wachtwoord
- Email vanuit ZonopHoogland@ZonopNederlnad.NL, 
   aan groepen alleen via B.c.c.!
- Na bewaartermijn van 7 jaar worden historische gegevens apart
   opgeslagen door IT-beheerder

Systeemeigenschappen en beveiliging


