
 

 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Privacy Document  
 

Hieronder treft u informatie aan over wat wij met uw gegevens doen en wat uw rechten zijn.  

 

Wat doen wij met uw gegevens? 

De gegevens die wij ontvangen zijn nodig om met de RVO te communiceren over de 

subsidieaanvraag. De gegevens die worden opgevraagd zijn allemaal noodzakelijk voor een juiste 

uitvoering, er wordt niet teveel gevraagd. Hieronder treft u een toelichting aan per opgevraagde 

informatiesoort. Voor diverse subsidiesoorten kunnen minder gegevens nodig zijn, dus niet alle 

onderstaande gegevens hoeven voor specifieke subsidies opgevraagd te worden.  

 

Bankrekeningnummer 

De bankgegevens en de tenaamstelling zullen aan de RVO worden doorgegeven zodat de de RVO 

geïnformeerd is op welk bankrekeningnummer de subsidie gestort zal kunnen worden. De RVO heeft 

deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de subsidie.  

 

Wanneer er is afgesproken dat wij aan de koper van de duurzame maatregelen kosten in rekening 

brengen voor de subsidie aanvraag hebben wij de bankgegevens nodig om de incasso te kunnen 

uitvoeren. In dat geval zullen de bankrekeninggegevens aan de bank worden doorgegeven voor de 

uitvoering van de incasso.  

 

Fiscaalnummer 

Het fiscaalnummer is noodzakelijk om aan de RVO door te geven wanneer het een fiscale subsidie 

betreft. Het fiscaalnummer wordt op de beschikking vermeld zodat de Belastingdienst geïnformeerd 

is om welke belastingplichtige het gaat.  

 

Kopie factuur, offerte of opdrachtbevestiging   

De kopie van de factuur, offerte of opdrachtbevestiging is nodig om te berekenen en te controleren. 

Deze gegeven zullen aan de RVO worden doorgegeven zodat de RVO geïnformeerd is over de 

achtergrond van de subsidie aanvraag.  

 

Vragen van de RVO 

De RVO kan aanvullende vragen stellen. De RVO zal op hun verzoek van deze aanvullende gegevens 

voorzien, welke kunnen bestaan uit bovenstaande gegevens.  

 

Gegevens die worden doorgegeven aan de RVO  

Het fiscaalnummer, de tenaamstelling, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, aankoopsom, 

investering en datum plaatsing zullen aan de RVO worden doorgegeven zodat de RVO geïnformeerd 

is en de juistheid van de subsidie aanvraag kan beoordelen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bewaartermijn en vernietigen van gegevens 

Uw gegevens worden gedurende de wettelijke bepaalde bewaartermijn van 7 jaar bewaard. Deze 

gegevens zullen alleen op verzoek aan u of de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld. Na 7 

jaar zullen papieren gegevens worden vernietigd door een bedrijf die vertrouwelijke documenten in 

een beveiligde omgeving vernietigt. Digitaal opgeslagen gegevens zullen na 7 jaar worden vernietigd 

door een bedrijf die digitaal opgeslagen gegevens in een beveiligde omgeving permanent vernietigd.  

 

Doel van de verwerking 

Het doel van de verwerking is om een duurzame subsidie aan te vragen. Daarvoor zal de betrokkene 

bij de RVO worden aangemeld. Vervolgens zal door de RVO de subsidieaanvraag worden beoordeeld 

waaruit een dialoog kan ontstaan over de subsidie aanvraag en afgifte van de beschikking.   

 

Uw rechten 

Op verzoek kunnen persoonlijke gegevens worden inzien, kunnen ze worden vernietigd, naar u 

gezonden worden en/of worden gewijzigd. Indien gewenst is dat de gegevens worden vernietigd 

dient u zelf aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn te voldoen.  

 

Toestemming voor de verwerking van de gegevens bij de RVO kan ten alle tijden worden 

ingetrokken.  

 

Klachten kunt u indienen bij de Functionaris van de gegevensbescherming, zie hierna voor de 

contactgegevens.  

 

Afhandeling van verzoeken 

Verzoeken van de betrokkene worden afgehandeld door de Functionaris gegevensbescherming of 

een door hem aan te wijzen persoon. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend, per mail of 

telefonisch.  

 

Beveiliging 

De Centrale Subsidie Aanvraag heeft en zal zich inspannen voldoende technische en 

organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige 

vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, 

wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

 

De Centrale Subsidie Aanvraag heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: 

− Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden; 

− Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden; 

− Softwarematige en hardware matige bescherming tegen virussen en ongeautoriseerde 

toegang;  

− Fysieke anti inbraakbeveiliging en signalering;  

− Secured communicate (HTTPS/SSL). 

 

 

 



 

 

 

 

Automatisering  

De verwerking van persoonlijke gegevens leiden niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Er vind 

geen profilering plaats en besluiten worden altijd genomen op individuele basis en in overleg met de 

betrokkene. Gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor de contacten met de 

RVO.  

 

In voorkomende situaties kan informatie van de installateur verkregen worden zoals de factuur, 

naam, telefoonnummer en/of e-mail adres. Deze gegevens worden altijd verkregen met als doel de 

subsidie aanvraag.  

 

Geheimhouding 

De Centrale Subsidie Aanvraag zal gegevens van de betrokkene geheim houden ten opzichte van 

derden die niet bij de verwerking van de subsidie aanvraag betrokken zijn met uitzondering van 

wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.  

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

Er is een FG aangesteld. De functionaris houdt toezicht op de het systeem van de 

gegevensverwerking en de beveiliging daarvan. De functionaris is mr. R.B.P. Hagen en te bereiken 

onder Romano@hagenfiscaal.nl en op 085-48 66 900. 
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