Welkom bij het privacy beleid van de MINA-raad
Wanneer u ons gegevens doorgeeft via de website van de MINA-raad, www.minaaartselaar.info, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit privacy beleid is bedoeld om u inzicht
te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat
we hiermee doen.
In ons Privacy beleid wordt uitgelegd:
•
•
•

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
Hoe we die gegevens gebruiken.
Hoe u deze gegevens kunt bekijken en beheren

Gegevens die we verzamelen
We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan de inwoners van de
gemeente Aartselaar of iedereen die interesse heeft in deze analyse. Het blijkt niet evident
te zijn voor gezinnen om de opbrengst van hun zonnepanelen te kunnen vergelijken met
anderen, we vonden hiervoor geen bestaande gebruiksvriendelijke manier. Als je niet kunt
vergelijken, weet je ook niet of jouw opbrengst normaal is of er misschien ergens iets niet in
orde is met je installatie.
We verzamelen gegevens op de volgende manier:
•

Gegevens die u aan ons levert
Via de formulieren op onze website bezorgt u ons een aantal gegevens over uw
zonnepaneleninstallatie en de opbrengst ervan. We vragen ook uw naam, adres, emailadres en eventueel telefoonnummer.

•

Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services
We verzamelen per ingave ook enkele systeem gegevens. Deze gegevens omvatten:
- datum en tijdstip van ingave van de gegevens
- het IP-adres dat gebruikt werd tijdens de ingave

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen
We gebruiken de gegevens die we verzamelen in verband met de zonnepaneleninstallaties
enkel en alleen voor de maandelijkse analyse, raadpleegbaar op de website. Deze resultaten
worden getoond in een dashboard en zijn beschikbaar voor alle bezoekers van de website.
Deze resultaten kunnen eveneens besproken worden tijdens de vergaderingen van de MINAraad. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met bedrijven, organisaties of
individuen buiten de MINA-raad.

Uw persoonlijke gegevens beheren
Wanneer u uw gegevens wil aanpassen, kan dit via het contactformulier op de hoofdpagina.
Wij passen deze aan in de database.
Wil u uw gegevens laten verwijderen, kan dit eveneens via het contactformulier op de
hoofdpagina. Wij sturen u een bevestiging van verwijdering binnen de 14 kalenderdagen.

Beveiliging van uw gegevens
De gegevens die u ons toevertrouwt, worden bewaard in een Cloud-toepassing, beveiligd
met een paswoord. Van deze gegevens wordt dagelijks een back-up genomen op een harde
schijf die zich bevindt bij de webmaster. Niet-geautoriseerde gebruikers hebben geen
toegang tot deze gegevens. We werken er hard aan om de gegevens te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging.
Dit doen we onder andere door deze maatregelen:
•
•

De web services zijn gecodeerd met SSL
De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de beheerder van de website

Dit privacy beleid werd goedgekeurd in de vergadering van de MINA-raad van 27 juni 2017
door de aanwezige stemgerechtigde leden. Elke aanpassing aan dit document wordt
doorgestuurd naar de geregistreerde gebruikers van www.mina-aartselaar.info
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