
Privacyverklaring Statenwarmte 

Waarom verzamelen we uw gegevens? 
Om onderzoek te kunnen doen naar de voorkeuren in de wijk en bewoners te ondersteunen in het 
verduurzamen van hun woningen. 

De uiteindelijke doelen van dit onderzoek zijn… 
1. inzicht te krijgen in de meningen van de wijkbewoners over warmte-toekomstscenario’s en deze 

geagregeerde meningen te verwerken in een wijkenergieplan, en 
2. bewoners(groepen) beter ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen.  

Welke gegevens verwerken we van u? 
• Adres 
• Postcode, 
• Of u eigenaar of bewoner bent 
• Hoe lang u in uw woning woont (bandbreedte) 
• Of u plannen heeft om binnen 5 jaar te verhuizen 
• Of u op de hoogte bent van plannen van de gemeente 
• Of u al heeft deelgenomen aan activiteiten van Statenwarmte 
• Of u de artikelen van Statenwarmte gelezen heeft 
• Of u al isolatie heeft 
• Of van plan bent aanvullend te isoleren 
• Uw mening over de DWA-conclusie 
• Uw voorkeur voor een warmtescenario 
• Of u bereid bent aan te sluiten op een warmtenet dat met steun van bewoners tot stand is gebracht, 

mocht dat er komen 
• Of u zou overwegen mee te investeren in een warmtenet, mocht dat er komen, en zo ja, voor welk 

bedrag 
• Type woning 
• Grootte woning 
• Leeftijd (bandbreedte) 
• Grootte huishouden 
• Inkomensklasse (bandbreedte) 

We verwerken voor dit onderzoek geen bijzondere persoonsgegevens 

Wie verwerkt mijn gegevens? 
De onderzoekers van Statenwarmte onder verantwoordelijkheid van Publieke Versnellers. Publieke 
Versnellers is verwerkingsverantwoordelijke. Te bereiken via info@statenwarmte.nl. 
Surveymonkey is als verwerker ingeschakeld voor deze verwerking. 

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden  
Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, ook niet tegen een vergoeding of weder-
dienst. Geagregeerde gegevens kunnen echter wel verstrekt worden met het oogmerk om indien 
gewenst onderzoek te laten doen door hogescholen, universiteiten of andere onderzoeksinstellingen. 
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Tot personen herleidbare gegevens worden bewaard totdat de eindresultaten van de meningspeiling 
zijn opgeleverd, met als uiterste datum 31 december 2020.  

Waarom mogen we uw gegevens verwerken? 
Deelname aan het onderzoek is vrijblijvend. We verwerken uw persoonsgegevens op grondslag van 
gerechtvaardigd belang in dit onderzoek. We bieden de wijkbewoners de mogelijkheid om input te 
leveren voor dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens ingezet worden om 
de belangen van de buurtbewoners zoveel mogelijk te behartigen. Het ondersteunen van buurtbe-
woners is ook het belang van Statenwarmte. Wanneer u na het deelnemen aan het onderzoek toch 
wilt afzien van deelname kunt u bezwaar maken of om verwijdering verzoeken. Het verwijderen 
van uw gegevens is niet meer mogelijk na het anonimiseren omdat het voor ons dan onmogelijk is 
geworden te herleiden welke gegevens van u zijn. 

Hoe verzamelen we deze gegevens? 
We schrijven iedere wijkbewoner aan via een krant in de bus waarin we ze vragen of ze willen 
deelnemen aan het onderzoek. 
We verzamelen de gegevens voor het onderzoek middels surveymonkey. 
Mocht u bij een van de open vragen gegevens aan ons verstrekken die niet bijdragen aan de hierbo-
ven genoemde doelen, dan zullen we die verwijderen voor 1 januari 2021.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Staten-
warmte en/of Publieke Versnellers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en 
waarover wij nog beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde orga-
nisatie, te sturen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Statenwarmte en Publieke Versnellers nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@statenwarmte.nl.


