
Wat doen wij 
met uw persoons-
gegevens 
bij de aanleg en het onderhoud 
van een hoogspanningsverbinding?



Welke persoonsgegevens 
verwerkt TenneT?
• Naam, adres en woonplaats

• Telefoonnummer en mailadres

• Bankrekeningnummer

• Geboortedatum, huwelijkse staat en 

 nationaliteit

• Eigendomsinformatie van Kadaster

• Gegevens over uw identiteitsbewijs

• Uw handtekening

Waarom verwerkt TenneT persoons-
gegevens?
Uw persoonsgegevens hebben wij nodig  

om te beoordelen welke grondeigenaren 

betrokken zijn bij een hoogspanningsroute. 

Daarnaast kunnen wij zonder uw gegevens 

niet met u in contact komen: 

• Om uw identiteit vast te stellen

• Om met u afspraken te maken

• Om betalingen te verrichten

• Om u te informeren over werkzaamheden

• Om schades en klachten te behandelen

• Om beroep- en bezwaarschriften te  

 behandelen

TenneT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-
gegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat deze zorgvuldig en 
veilig worden verwerkt. We willen open en duidelijk zijn over de wijze 
waarop wij persoonsgegevens verwerken bij het aanleggen en onder-
houden van een hoogspanningsverbinding, vandaar deze folder. 
De uitgebreide privacyverklaring kunt u vinden op www.tennet.eu onder 
aan de website via de link privacy en gegevensbescherming. U kunt de 
volledige privacyverklaring ook fysiek opvragen.

Wanneer mag TenneT persoons-
gegevens verwerken?
• Als we hiermee voldoen aan een  

 wettelijke verplichting

• Als dit in het gerechtvaardigde belang is 

 van TenneT

• Als we met u een overeenkomst willen 

 sluiten of uitvoeren

• Als u ons toestemming heeft gegeven

Meer informatie hierover kunt u vinden in de 

uitgebreide privacyverklaring.

Van wie ontvangt TenneT 
persoonsgegevens?
Naast de gegevens die u en/of uw partner 

ons verstrekt, ontvangen wij gegevens van 

onder andere: 

• Het Kadaster

• De Kamer van Koophandel

• Verhuurders en verpachters

Met wie deelt TenneT persoons-
gegevens?
De ontvangen gegevens delen wij  

onder andere met:

• Notarissen

• Rentmeesters

• Contractpartijen (zoals aannemers)

Hoe lang blijven mijn persoons-
gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig 

is. Deze periode hangt onder andere af van 

de wetgeving, de relatie die TenneT met u 

heeft, de duur van het project/werkzaam-

heden en het moment dat de verbinding 

wordt afgebroken. Uw contactgegevens 

worden verwijderd als deze voor TenneT niet 

meer relevant zijn. Wanneer wij gegevens 

verwerken op basis van uw toestemming, 

verwijderen we de gegevens nadat u uw 

toestemming heeft ingetrokken.

Welke rechten heb ik ten aanzien 
van mijn persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn van u. Daarom heeft u 

een aantal rechten:

• Inzage – u kunt bij ons opvragen welke 

informatie wij van u hebben

• Aanpassing – als uw gegevens niet 

correct zijn, kunt u deze door ons laten 

aanpassen 

• Verwijdering – als u wilt dat wij uw 

gegevens niet langer gebruiken, kunt u 

ons vragen deze te verwijderen. Als dit 

niet in strijd is met andere wettelijke 

plichten, zullen wij uw gegevens wissen.

• Beperking gebruik – u kunt ons vragen 

om maar een deel van uw gegevens te 

gebruiken

• Bezwaar – u kunt bezwaar maken tegen 

het gebruik van uw gegevens

Waar kan ik terecht met vragen 
en/of klachten?
Hiervoor kunt u met TenneT contact 

opnemen via de volgende contactgegevens. 

Hier kunt u ook kenbaar maken dat u gebruik 

wilt maken van uw rechten. 

M privacy@tennet.eu 

T 088 - 936 17 17

P Functionaris voor Gegevensbescherming

       Postbus 718

       6800 AS Arnhem

U kunt uw klacht ook voorleggen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens via: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


