PRIVACY STATEMENT SLIMMEMETERUITLEZEN.NL
De slimme meter is een digitale elektriciteitsmeter die op afstand kan worden uitgelezen en
bediend. Ook kunnen via deze meter andere meters (bijvoorbeeld gas, water en warmte) op
afstand worden uitgelezen en bediend. Door het op afstand uitlezen krijgt Enepa
Energiedata B.V. (hierna te noemen: Enepa) de beschikking over gegevens die aangemerkt
kunnen worden als persoonsgegevens.
Enepa zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit
Privacy Statement omschreven doeleinden. Enepa heeft in het kader van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om het verlies van gegevens en onrechtmatige verwerkingen tegen
te gaan.
Dit Privacy Statement beschrijft:
 de doeleinden van de gegevensverwerking door Enepa met betrekking tot de slimme
meter;





welke gegevens Enepa met de slimme meter kan uitlezen;
wie toegang heeft tot de gegevens;
onder welke voorwaarden gegevens aan derden worden verstrekt;
de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Enepa verzamelt en verwerkt gegevens van klanten op een
kleinverbruikaansluiting met een slimme meter:
1. Het verwerken van persoonsgegevens is gerelateerd aan de wijziging van 1 januari
2012 van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.
2. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt in het kader van het bevorderen en
faciliteren van energiebesparing en CO2 reductie.
Uit te lezen gegevens
Enepa kan door de netbeheerder de volgende gegevens op afstand uit laten lezen:

Interval meetgegevens, kwartierwaardes voor electriciteit en uurwaardes voor
gas;


Dag meetgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
De infrastructuur en de procedures van Enepa zijn ingericht om optimale bescherming te
bieden aan de ons toevertrouwde persoonsgegevens. De maatregelen zijn in
overeenstemming met de aard van de gegevens en de stand van de techniek.

Toegang tot de gegevens
Binnen Enepa worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan
(rechts)personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang
tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen Enepa die daartoe bevoegd zijn uit
hoofde van hun functie. Enepa neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een
geheimhoudingsplicht in acht.
Verstrekking aan derden
Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of uitdrukkelijke toestemming van de klant,
verstrekt Enepa geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen
die Enepa namens of ten behoeve van de klant aangaat, wordt de klant om uitdrukkelijke
toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.
Enepa draagt geen verantwoordelijkheid voor verwerkingen van persoonsgegevens door derden.
Enepa is mede-opsteller en ondertekenaar van de Gedragscode van Onafhankelijke Diensten
Aanbieders. De laatste versie van de gedragscode vind u op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ged
ragscodeverwerkingdooroverigedienstenaanbieders20160622.pdf).
Uitoefening van rechten; contact opnemen met Enepa
U kunt te allen tijde inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens vragen of Enepa
verzoeken geen gegevens van u te verwerken. Enepa zal redelijkerwijs aan deze verzoeken gevolg
geven. Hiervoor neemt u contact op via onderstaande adresgegevens.
Enepa Energiedata B.V.
Pastoorsveld 8
5961 DT Horst
info@enepa.nl
Verwijdering van gegevens
Abonnementen met particulieren worden telkens aangegaan voor de periode van één jaar. Na afloop
van het jaar ontvangt de klant een mail met daarin een verzoek om het abonnement te verlengen.
Wanneer de klant het abonnement niet verlengd wordt gestopt met het uitlezen van de slimme meter.
Eén maand na afloop van het abonnement worden alle gegevens van de klant verwijderd.
Wijzigingen Privacy Statement
Enepa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te
blijven.
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