
Privacy Statement Enfed
Enfed is de handelsnaam van de besloten vennootschap 
ENFED b.v. Enfed is gevestigd te Huizen aan de Energie-
weg 8 (1271 ED). Ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 61176133.

Enfed is telefonisch bereikbaar op
085 800 88 11 en per e-mailadres naar info@Enfed.nl.

De contactpersoon in zaken betreffende uw persoonsge-
gevens is de heer H. Bakker.

Welke gegevens verwerkt Enfed
Enfed respecteert uw recht op privacy en gaat vertrouwe-
lijk om met de persoonsinformatie die u aan ons verstrekt. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparan-
te en zorgvuldige wijze en in overeenstemming  met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enfed verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van 
haar dienstverlening aan u. U geeft deze informatie zelf 
aan Enfed. Het betreft de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Het doel van de verwerking
Enfed helpt u bij het kiezen, afsluiten en afwikkelen van 
contracten met betrekking tot levering van diensten, met 
name met betrekking tot levering van energie.

Binnen het kader van deze dienstverlening verwerken wij 
uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

• Betalingen
• Het verzenden van onze service- en nieuwsberichten
• Het opnemen van contact (telefonisch of per e-mail) 

om onze dienstverlening uit te voeren
• U te informeren over onze dienstverlening
• Het leveren van goederen of diensten
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belas-

tingaangifte en gerechtelijke uitspraken

Bewaartermijn
Enfed bewaart uw gegevens niet langer dan nodig in het 
kader van haar verwerkingsdoelen. De wettelijke bewaar-
termijn waar wij ons aan moeten houden in verband met 
onze fiscale boekhoudverplichting is zeven jaar.

Het delen van gegevens
Enfed deelt uw gegevens uitsluitend en alleen met der-
den als het nodig is voor de dienstverlening aan u con-
form haar verwerkingsdoelen en in het kader van even-
tuele wettelijke verplichtingen of rechterlijke uitspraken. 
Voor zover Enfed gebruik maakt van derden die in haar 
opdracht  uw gegevens verwerken sluiten wij met hen 
een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gege-
vens ook bij hen op het zelfde niveau als bij Enfed bevei-
ligd zijn.

Het wijzigen van gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wij-
zigen of te verwijderen. Een eventuele toestemming tot 
verwerking kunt u intrekken of u kunt bezwaar maken te-
gen de verwerking. Daarnaast heeft u recht op gegevens-
overdraagbaarheid. Dit alles indien en voor zover rechten 
en plichten van Enfed zich daar niet tegen verzetten. U 
kunt een verzoek of bezwaar als hier genoemd zenden 
aan info@Enfed.nl.

 Om zeker te zijn dat het betreffende bericht van u afkom-
stig is dient hierbij een kopie van een identiteitsbewijs te 
worden toegevoegd waarop u de pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers op uw paspoort), 
het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) 
zwart maakt. Enfed reageert zo spoedig mogelijk maar in 
elk geval binnen vier weken.

Klachten kunt u indienen bij de heer H. Bakker
(henkbakker@Enfed.nl) of bij de autoriteit persoonsgege-
vens.

Beveiliging
Enfed neemt uw privacy serieus. Wij delen uw gegevens 
niet onnodig en beveiligen deze met passende techni-
sche en organisatorische maatregelen om misbruik, ver-
lies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
of wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gege-
vens niet goed zijn beveiligd of dat bij Enfed een onge-
oorloofde inbreuk op uw privacy heeft plaatsgevonden 
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op 
te nemen.
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Privacy Statement Enfed (ENG)
Enfed is the trade name of the private limited company 
ENFED bv. Enfed is located in Huizen, Energieweg 8 (1271 
ED). Registrated at the Chamber of Commerce number 
61176133.

Enfed can be reached by telephone on 085 800 88 11 
and by e-mail at info@Enfed.nl.

The contact person in matters concerning your personal 
data is mr. H. Bakker.

Data Enfed processes
Enfed respects your right to privacy and deals confidenti-
ally with the personal information that you provide us. We 
process your personal data in a transparent and careful 
way and in accordance with the Dutch General Data Pro-
tection Regulation.

Enfed processes your personal data in the context of its 
services to you. You provide this information yourself to 
Enfed. It concerns the following data:

• First and last name
• Sex
• Date of birth
• Address
• Phone number
• E-mail address
• Bank account number

The purpose of processing
Enfed helps you to choose, conclude and settle contracts 
with regard to the provision of services, particularly with 
regard to the supply of energy, water, television, internet 
and/or telecom.

Within the framework of this service we process your per-
sonal data with the following objectives:

• Payments
• Sending our service and news messages
• Incorporating contact (by telephone or by e-mail) to 

perform our services
• Informing you about our services
• Delivering goods or services
• To comply with legal obligations, such as taxes and 

regulations by law

Storage period
Enfed does not store your data longer than necessary in 
the context of its processing objectives. The statutory re-
tention period that we must comply with in connection 
with our fiscal accounting obligation is seven years.

Sharing data
Enfed will only share your information with third parties if 
it is necessary for the service to you in accordance with its 
processing objectives and in the context of any legal obli-
gations or court decisions. Insofar as Enfed makes use of 
third parties that process your data on its behalf, we con-
clude a processing agreement with them to ensure that 
your data is also protected at the same level as Enfed.

Changing data
You have the right to view, change or delete your perso-
nal data. You can revoke any consent to processing or 
you can  object to the processing. You are also entitled to 
data portability. All this if and insofar as rights and obliga-
tions of Enfed do not oppose this. You can send a request 
or objection as mentioned here to info@Enfed.nl.

In order to be sure that the message in question origi-
nates from you, a copy of an identity card must be added 
with the passport photo, MRZ (machine readable zone, 
the strip with numbers on your passport), the passport 
number and your citizen service number (dutch Burger 
Service Nummer / BSN) black. Enfed will respond as soon 
as possible but always within four weeks.

Complaints can be submitted to mr. H. Bakker
(henkbakker@Enfed.nl) or to the authority personal data.

Security
Enfed takes your privacy seriously. We do not share your 
information unnecessarily and secure it with appropriate 
technical and organizational measures to prevent misuse, 
loss, unauthorized access, unwanted disclosure or altera-
tion. If you suspect that your data is not properly secured 
or that Enfed has committed an unauthorized violation of 
your privacy, please contact us as soon as possible.
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