Privacybeleid ELP
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van
de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
De ELP verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden voor het
beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een
financiële administratie, het voeren van campagne en om hen gericht te kunnen informeren
over verschillende interessegebieden. Verder verwerken we IP adressen om er voor te
zorgen dat onze website goed functioneert en wordt beschermd tegen kwaadwillenden.
We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting
waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet financiering politieke partijen.

Delen met anderen
We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van
een wettelijke verplichting zijn gehouden, tenzij je ons daar toestemming voor geeft.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De ELP verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende
gegevens:
Leden
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer

Hoe lang we gegevens bewaren
De ELP bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit is om de doelen
te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan
het zo zijn dat we voor analyse doeleinden jouw gegevens geanonimiseerd bewaren.

Nieuwsbrief
Wij bieden info waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over de ELP en/of
ontwikkelingen binnen onze standpunten.
Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd. Je kunt je hiervoor
te allen tijde afmelden bij het bestuur van de ELP. Het ledenbestand wordt niet aan derden
verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden
(persoons)gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze
(persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je
kunt hiervoor terecht bij het bestuur van de ELP. De ELP zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op je verzoek reageren
.
Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van
jouw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust contact op
met ons (info@elp.frl).

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt.
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