
AVG PROTOCOL EMAILBERICHTEN NIVON UTRECHT 
 

1. ALGEMEEN 
 
Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring van 
de: 
 
Website utrecht.nivon.nl, vanaf 25 mei 2018 van toepassing op het email verzendbeleid 
t.b.v. informatie aan de leden van de emailverzendlijst via email-berichten. 
 
Nieuwe leden voor de emailverzendlijst geven bij opgave voor de verzendlijst hun akkoord 
voor de wijze waarop de Nivon Utrecht met hun gegevens omgaat. 
 
Aan nieuwe email kandidaten worden de volgende gegevens gevraagd: 
 
- Naam 
- Emailadres 
 
2. OPSLAG 
 
De gegevens worden online opgeslagen door de beheerder(s) in de beveiligde 
emailomgeving van LaPosta.nl. 
 
De online-gegevens zijn afgeschermd door een toegangscode die buiten LaPosta alleen bij de 
beheerder(s) bekend is. 
 
De overeenkomst met LaPosta inclusief beveiligings voorwaarden zijn vastgelegd in 
document:  laposta_gdpr_nl_freemium_1.pdf 
 
 
3. TOEGANG EMAIL VERZENDLIJST 
 
De email-verzendlijst is alleen toegankelijk voor de beheerder en wordt alleen gebruikt om 
email-berichten aan de in de lijst opgenomen emailadressen te versturen.  
 
Alle email-leden kunnen hun naam en email-adres zelf wijzigen via elk aan hen verzonden 
emailbericht. 
 
Alle email-leden kunnen zichzelf afmelden via elk aan hen verzonden emailbericht. 
 
Ook kunnen wijzigingen en kan uitschrijven geschieden via een verzoek aan de beheerder. 
 
Interactief aanmelden, raadplegen e.d.  gaat via het (beveiligde) https-protocol. 
  
Het gebruikte verzendsysteem houdt bij aan wie en wanneer wat verstuurd is. Alleen 
toegankelijk voor de beheerder(s). 
 

https://utrecht.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/29/2018/03/20180109_laposta_gdpr_nl_freemium_1.pdf


 
4. RECHTEN LID VAN DE VERZENDLIJST 
 
Elk lid van de Nivon Utrecht email-verzendlijst heeft: 
 
- Het recht om de gegevens in te zien 
- Het recht om de gegevens te wijzigen 
- Het recht om vergeten te worden 
- Het recht op informatie 
- Het recht op bezwaar 
 
Deze rechten kunnen indirect via de beheerder/bestuur of direct worden uitgeoefend. 
 
Het wijzigen van gegevens van de email-verzendlijst van een email-lid kan door elk 
individueel lid gebeuren via een ontvangen emailbericht, maar alleen door het betreffende 
lid zelf.  
 
Ook niet Nivonleden kunnen op de email-verzendlijst staan. Aanvraag via de utrecht.nivon.nl 
website via de daarvoor bestemde email of via een verzoek aan beheerder of bestuur. Indien 
een email lid van de email-verzendlijst af wil kan dit direct via een eerder ontvangen email-
bericht of via een verzoek aan beheerder of bestuur. Indien dit wordt beëindigd, blijven de 
gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 
 
5.             SLOT 
 
Dit protocol is van toepassing vanaf 25 mei 2018, geautoriseerde personen voor 
datagegevens committeren zich aan hun geheimhouding, zoals hierboven omschreven. 
Bij gewijzigde omstandigheden zal deze privacyverklaring zo nodig worden gewijzigd. 
 
Utrecht, 21 april 2018 
 
 
 
 
 R. Hagen 
 Beheerder 


