PRIVACYVERKLARING E-LIA
De privacy van jouw gegevens is voor E-lia van groot belang, E-lia houdt zich dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij E-lia en dat E-lia zij altijd netjes
gebruikt. E-lia verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor het bieden van haar
dienstverlening. E-lia stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van
E-lia. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met E-lia. Je vindt de
contactgegevens aan het einde van dit document.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om de functionaliteiten van E-lia te bieden verwerken wij persoonsgegevens van
eindgebruikers en beheerders.
De volgende persoonlijke informatie van een eindgebruiker wordt verwerkt door E-lia:
●
●
●
●

Naam (voornaam en achternaam)
Telefoonnummer
E-mail adres
Resultaten van modules

De volgende persoonlijke informatie van een beheerder wordt verwerkt door E-lia:
●
●
●
●
●

Loginnaam en wachtwoord voor het dashboard
Naam (voornaam en achternaam)
Telefoonnummer
E-mail adres
Adresgegevens

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden is toestemming gegeven door de persoon
waarop deze gegevens betrekking hebben.

Waarom en hoe verwerken wij deze persoonsgegevens?
Om de werking van E-lia te kunnen bieden aan eindgebruikers is het noodzakelijk dat E-lia
persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt. Deze informatie wordt door de beheerder
van het dashboard ingevoerd.
Deze persoonsgegevens zijn van essentieel belang om de werking van E-lia te kunnen bieden.
Omdat E-lia gebruikers identificeert en de voortgang van gebruikers registreert op basis van
hun persoonlijke gegevens kan E-lia niet functioneel zijn zonder deze gegevens.
Het is hierbij aan de beheerder van het dashboard om duidelijk aan te geven wat er gebeurt
met deze gegevens en waar deze worden opgeslagen, dit wordt verder toegelicht in deze
privacyverklaring. De privacyverklaring is ook te vinden op de website https://e-lia.nl/.

Bewaartermijn gegevens
E-lia bewaart persoonsgegevens van eindgebruikers 30 dagen na beëindiging van het
gebruik. De gegevens worden enkel binnen de EU gebruikt.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt, worden bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
E-lia maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor de verwerking van
persoonsgegevens, hier is altijd een natuurlijk persoon bij betrokken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
●
●
●
●
●
●
●

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het recht op dataportabiliteit;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw
vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vind je
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de
wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw verwerken, dan
brengen wij jouw daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
E-lia B.V.
Gustav Mahlerlaan 1025
1082 MK, Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 2445282
info@e-lia.eu

