e-cf.nl Privacyverklaring
De website e-cf.nl is in beheer van ECP | Platform voor de informatiesamenleving.
Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.
Gegevens die wij verzamelen
ECP verzamelt verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen gegevens van
websitebezoekers met als doel onze website te optimaliseren en website bezoek te analyseren.
Hiertoe behoren IP-adressen en website gegevens. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan
technisch noodzakelijk is.
Daarnaast verzamelen wij gegevens van personen die zich aanmelden voor onze bijeenkomsten en
werkgroepen, die niet reeds als deelnemer bij ECP bekend zijn én wij verzamelen gegevens van onze
deelnemers. Wij verzamelen hiervoor slechts strikt noodzakelijke gegevens om de activiteiten en het
invullen van het deelnemerschap van ECP te kunnen laten plaatsvinden.
Tot deze gegevens behoren voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IPadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. We verzamelen geen bijzondere of
gevoelige persoonsgegevens.
Wij verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze
nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze
dienstverlening te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor
belastingaangifte).
We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens over minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@veiliginternetten.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Het delen van gegevens
ECP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ECP blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies
ECP gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. ECP gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij

hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (door middel van Google
Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Beveiliging
ECP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@ecp.nl
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
ECP, Overgoo 13, 2266JZ te Leidschendam, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht je hier
gebruik van willen maken, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ecp.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. ECP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op
jouw verzoek reageren.

