
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Energy Guards verwerkt u persoonsgegevens in de COEPOWER software applicatie “App”. 

DOELSTELLING
In de COEPOWER app worden gegevens van uw woning verzameld met als doel om het functioneren 
(“efficiency” & “effectiveness”) van uw installaties te monitoren en u te kunnen adviseren over uw 
energie gebruik. 

“Efficiency”
Beschrijft de werking van een installatie ten opzichte van het optimale of gemiddelde maar vergelijkbare 
installatie. 

“Effectiveness”
Beschrijft in welke mate een installatie bijdraagt aan het totale nut. Bijvoorbeeld de mate waarin een 
installatie bijdraagt aan de totale warmtebehoefte. 

“Advies”
Zijn alle acties die er op gericht zijn om het doel, energiebesparing te realiseren. 

Gegevens over privé personen (de bewoners) worden alleen verzameld om met deze personen te kunnen 
communiceren en ze relevant advies te kunnen gegeven. Door deze gegevens is het mogelijk om rekening 
te houden met de persoonlijke voorkeuren zoals toon en kleur van communicatie en behoefte aan comfort. 
In COEPower wordt geen informatie verzameld met betrekking tot de afkomst, ras, godsdienst- en levens 
overtuigingen, strafblad, psychische en fysieke gesteldheid en seksuele voorkeuren van personen. 

GEGEVENS (=DATA) VERWERKINGEN
De gegevens in COEPOWER kennen de navolgende oorsprong:

COEPOWER app
Gegevens die de persoon zelf invoert door in te voeren of andere bewerkingen te doen in de COEPOWER 
app. 

Digitale meter
Energie (Elektriciteit en Gas) verbruiksgegevens die via de netwerk beheerder uitgelezen en waarvoor 
wordt voldaan specifieke voorwaarden beschreven onder ODA. 

Installateur
Gegevens over de woning, installaties en contact gegevens van de bewoners die zijn verzameld ten 
behoeve van de orderverwerking en het installatieproces. 

De gegevens worden verwerkt om in het eerder beschreven doel te voorzien. Privé gegevens worden 
niet gedeeld met andere of derden partijen zonder toestemming van de persoon in kwestie. 
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TOESTEMMING EN TRANSPARANTIE 
Gegevens over privé personen worden alleen verzameld in COEPOWER indien deze daar toestemming 
voor geeft en in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Acceptatie gebruikers voorwaarden van COEPOWER software applicatie
Hieraan wordt verondersteld voldaan te zijn bij installatie van de software 

Akkoord voor het verwerken van de gegevens van de digitale meter indien van toepassing 
Alleen van toepassing indien onder de ODA voorwaarden 

Er wordt dan een userID gemaakt waaraan volledig transparant de verzamelde privé gegevens worden 
gekoppeld. Privé personen kunnen op verzoek (e-mail naar help@coe070.nl) inzicht krijgen in deze 
gegevens mits de vraag redelijk is of wordt verordend door de wet. 

OPZEGGING DIENST EN RECHT OP VERGETELHEID
Eindgebruikers kunnen de COEPOWER dienst beëindigen onder de daar voor van toepassing zijnde 
voorwaarden beschreven in de gebruikersvoorwaarden. In dat geval worden de privé gegevens in lijn 
met de wettelijke voorschriften verwijderd. 

ODA 
Energy Guards voldoet aan de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) 
van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters 
(Gedragscode Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) van Persoonlijke Meetgegevens uit Slimme Meters 
2016). 

Meer informatie over deze gedragscode kunt u lezen op de onderstaande site :  
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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