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Privacyverklaring Solar Whitepaper campagne 
 

ABB zet zich volledig in voor het beschermen van uw privacy en het respecteren van uw 

rechten om te bepalen hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. In deze 

verklaring wordt uitgelegd waarom en hoe ABB uw persoonlijke gegevens en de 

rechten die u hebt met betrekking tot die gegevens, verzamelt en gebruikt.  

 

Uw persoonlijke gegevens 

ABB b.v. is de 'Beheerder' van uw persoonlijke gegevens - dit bedrijf is verantwoordelijk 

voor de privacy van uw gegevens.  

 

Wat wij nodig hebben 

 

1. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens over u wanneer u het 

whitepaper aanvraagt: ‘De zeven essentiële stappen voor een 

2. veilige en energie-efficiënte solar-installatie.’ 

 

• Voornaam: *  

• Achternaam: *  

• E-mailadres: *  

 

3. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens over u om u 

vervolgberichten te sturen als u onze whitepaper hebt ontvangen (max. twee e-

mails), namelijk: A. om u te vragen de whitepaper te downloaden als u dit nog 

niet hebt gedaan en B. u te vragen of u geïnteresseerd bent in een solar 

projectscan na het lezen van onze whitepaper.  

 

We vragen de volgende informatie in onze projectscan om u zo goed mogelijk te 
kunnen helpen en adviseren:  
 

Kunt u aangeven om wat voor soort project het gaat? 

 

• Woningbouw (< 20 kW laagspanning) 

• Commerciële objecten (20-100 kW laag- en middenspanning)  

• Zonneparken en -weiden (> 1.000 kW MT/AT)  

 

In welke voordelen bent u voornamelijk geïnteresseerd? 

 

• Brandveilige installatie  

• Elektrotechnisch veilige instalatie  

• Smart connected  

• Sneller geinstalleerd  

• Zekerheid qua configuratie  

• Hoger rendement PV systeem  

• One stop shop voor aanschaf, service en garantie 

 

 

• Voornaam: *  

• Achternaam: *  



 

2 
 

• E-mailadres: *  

• Telefoonnummer: * 
• Organisatie: * 

 

4. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens over u wanneer u ons vraagt 

om onze tweemaandelijkse online nieuwsbrief #Voltreffers te ontvangen:  

 

Verplicht 
• Voornaam: *  

• Achternaam: *  

• Organisatie: * 

• E-mailadres: *  

• Werkzaam in / als: * 

• Werkveld: * 

 

Waarom we dit nodig hebben  

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij verzamelen voor de volgende 

doeleinden:  

• Om u onze whitepaper: ‘De zeven essentiële stappen voor een 

• veilige en energie-efficiënte solar-installatie.’ te sturen (als u dit hebt 

aangevraagd), u eraan herinneren deze te downloaden indien dat nodig is en u 

te vragen of u geïnteresseerd bent in een projectscan 

• De projectscan te voltooien (als u dit hebt aangevraagd) 

• U onze nieuwsbrief #Voltreffers te sturen (als u dit hebt aangevraagd)  

 

Wij verzamelen alleen de persoonlijke gegevens van u die we nodig hebben voor deze 

doeleinden.  

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in 

deze verklaring, wanneer u uw toestemming geeft. Het is ook mogelijk dat wij uw 

persoonlijke gegevens anonimiseren zodat deze u niet langer identificeren en voor 

verschillende doeleinden zullen gebruiken, waaronder gegevensanalyse, verbetering 

van onze diensten en testen van bepaalde IT-systemen.  

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen  

Wij delen alleen uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze verklaring. Wij 

nemen altijd voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen 

wanneer wij deze delen met een partij buiten de EU (hier niet het geval).  

 

Met deze nota wordt beoogd de rol van ABB als potentiële 

verwerkingsverantwoordelijke te formaliseren. We delen uw persoonsgegevens, als 

onderdeel van het verwerkingsproces, met de volgende soorten derde partijen binnen 

de EU voor de redenen die hieronder worden beschreven:  

 

Naam van de 

ontvanger of 

categorie 

Locatie van de 

ontvanger 

Doeleinde Waarborgen om uw 

persoonsgegevens te 

beschermen 

Partout d.n.a. Eindhoven Partout is het 

bureau dat 

Partout zal deze 

informatie met 
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verantwoordelijk is 

voor onze online 

activiteiten en 

heeft daarom 

inzicht in de 

database  

 

Zij beheren ook de 

#Voltreffer-

database waarvoor 

u zich mogelijk 

hebt aangemeld. 

niemand anders dan 

ABB delen en dit 

alleen doen via 

beveiligde 

communicatiekanalen. 

 

De antwoorden in de projectscan worden gedeeld met de ABB Solar-specialisten 

(werkend voor ABB b.v.) en geven deze specialisten een indicatie welke solar 

oplossingen interessant kunnen zijn voor uw project, zodat zij u van een beter advies 

kunnen voorzien.  

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende zes maanden of de tijd die nodig is 

om de handeling te voltooien (in het geval van de #Voltreffers). Na deze tijd zullen we 

uw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als het nodig is om te voldoen aan wettelijke 

of regelgevende vereisten en/of om geschillen op te lossen, kunnen we sommige van 

uw persoonlijke gegevens ook na die tijd bewaren.  

 

Wat zijn uw rechten?  

U hebt het recht om fouten in uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken. 

Voor meer informatie kijkt u op https://new.abb.com/privacy   

 

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt en waar uw persoonlijke 

gegevens worden verwerkt, hebt u mogelijk ook het recht om: 

• een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die we hebben,  

• uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden 

hebben om ze te gebruiken,  

• uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van 

toepassing),  

• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van 

legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet 

opwegen tegen eventuele schending van uw privacyrechten) of  

• beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt 

onderzocht, 

u kunt een dergelijk verzoek indienen op www.abb.com/privacy. Onder bepaalde 

omstandigheden kunnen we de bovenstaande rechten beperken om het 

openbaar belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en 

onze belangen (bijvoorbeeld het behouden van wettelijk privilege) te 

beschermen. 

 

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of als u een klacht 

wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact 

https://new.abb.com/privacy
https://new.abb.com/privacy
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opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@abb.com, of 

uw klacht indienen op www.abb.com/privacy.  

 

Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonlijke 

gegevens op onrechtmatige wijze verwerken, kunt u ook contact opnemen met de 

autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt of wanneer u 

van mening bent dat een inbreuk op de privacywetgeving heeft plaatsgevonden.  

 

Meld u aan voor onze mailinglijst 

Als u marketingberichten van ons wenst te ontvangen, vinkt u het volgende vakje aan:  

 

Niks missen over de nieuwste producten, ontwikkelingen die je werk makkelijker maken 
& ABB Events? Meld je aan voor de nieuwsbrief van ABB. Je ontvangt iedere twee weken 
de ABB #Voltreffers nieuwsbrief en regelmatig updates over events en 
productintroducties. 
  

☐ Ja, ik meld me aan voor de ABB nieuwsbrief. 
 

Wij zullen uw informatie gebruiken om u te informeren over ABB-producten en -

oplossingen. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link 

'Abonnement opzeggen' in toekomstige berichten of door het formulier in te vullen op 

www.abb.com/privacy.  

 

 

mailto:privacy@abb.com
https://new.abb.com/privacy
https://new.abb.com/privacy

