
Privacy Verklaring verminder-electrosmog.nl 

 

 
Hieronder vind je de Privacy Verklaring van verminder-electrosmog.nl  

(Ook te bereiken via de naam Petitie-electrosmog.nl) 

 

Wij hechten zeer aan het ten alle tijden zorgvuldig gebruik van jouw gegevens, daarom hebben we 

ondersteund door de wet AVG deze privacyverklaring opgesteld, waarin we je willen laten weten 

hoe, waar en wat we aan gegevens opslaan en waarvoor en wat je kunt doen en welke rechten je 

hebt, en hoe je deze kunt toepassen, mocht er ergens iets zijn dat je wilt weten, verwijderen of 

aanpassen.  

 

De Privacy Verklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Voor de laatste 

versie kun je altijd terecht op onze website. 
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01 Verminder-electrosmog.nl  

is een platform  dat zich den doel heeft gesteld om:   

1) Informatie verzamelen en verspreiden  over de werking en de schadelijkheid van 

elektromagnetische straling, in het bijzonder de straling die door UMTS, 4G en 5G zendmasten wordt 

verspreid, en ook door mobiele telefoons, computers, wifi routers, dect telefoon, babyfoon 

installaties en slimme meters. Deze lijst wordt dynamisch aangevuld vanwege de technische 

ontwikkelingen op het gebied van "5G / het internet der dingen". 

2) Het verzamelen van petitie data.  Hierbij creëren we een zo lang mogelijke lijst van sympathisanten 

die zich kunnen aanmelden door hun: naam, email en woonplaats op te geven. De verificatie vindt 



plaats door het checken van het unieke emailadres, dus je echte naam mag ook een verzonnen naam 

zijn, beide worden als stem meegeteld.  

Te zijner tijd zal deze lijst sympathisanten worden aangeboden aan een regeringsinstantie.  

Sympathisanten verklaren zich solidair met het volgende voorstel: 

- Het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF 

stralingsnorm) gaat worden toegepast 

- Het gebruik van Wifi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere 

alternatieven en technieken wordt gezocht. 

- Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico's gaat worden gegeven via GGD, 

huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen 

- Bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in 

kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen.  

- Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten 

3) Het versturen van een nieuwsbrief met relevante en nieuwe informatie aan lezers die zich hiervoor 

hebben aangemeld waarin de actuele zaken en acties onder de aandacht worden gebracht, ongeveer 

gemiddeld eens per maand. 

4) Ondersteuning van regionale acties. Wanneer er een regionale actie is en men op zoek is naar 

medestanders, in de eigen regio kan het zijn dat we, zonder je mailadres aan een derde persoon te 

geven, jou een mail sturen, met een vraag of voorstel. Je kunt daar dan altijd vrijblijvend op 

instemmen, of niets doen. Deze mogelijkheid is aanwezig door een matching van petitie en 

nieuwsbrief gegevens.  

 

Je gegevens zullen nooit ergens anders voor gebruikt worden dan voor bovenstaande doeleinden. Als 

je vragen hebt omtrent dit gebruik van jouw gegevens door verminder-electrosmog.nl, neem dan 

gerust contact op via actie@verminder-electrosmog.nl  

 

02. Doel gegevens 

De website van verminder-electrosmog.nl verzamelt nooit meer dan: 

– voor en achternaam (of de naam welke je hebt opgegeven), je emailadres, en de (opgegeven) 

woonplaats op drie manieren.  

1) Voor de petitie: voornaam/achternaam/email/woonplaats 

http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/ 

2) Voor de nieuwsbrief: voornaam/achternaam/email 

http://www.verminder-electrosmog.nl/nieuwsbrieven/  

3) Via de email:  

actie@verminder-electrosmog.nl 

 

03. Ontvangers 

De gegevens die verminder-electrosmog.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd door: 

1) www.sendinblue.com  

mailto:actie@verminder-electrosmog.nl
http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/
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De nieuwsbrieven worden verzonden met SendinBlue. Op het moment dat jij je aanmeldt 

voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor 

bestemde lijst binnen SendinBlue. De veiligheidsnormen bij SendinBlue zijn conform de GDPR 

en AVG normen.  

2) www.mijnhostingpartner.nl  

De website van verminder-electrosmog.nl draait onder Wordpress en wordt gehost bij 

mijnhostingpartner.nl. Daar worden zowel de petities als de e-mails opgeslagen. De provider 

voldoet aan de modernste beveiliging. 

3) Technisch Webmaster Adil Kengen  

De geautomatiseerde Wordpress back-ups van de site, waarin ook de petities zijn 

opgeslagen, worden regelmatig gedownload en op een locale back-upschijf opgeslagen die 

beveiligd is. Ook worden regelmatig back-ups gemaakt van de nieuwsbrief lijst. Voor vragen 

hierover kunt u terecht bij info@adil-kengen.nl  

 

Naast bovenstaande verwerkingspartners zal verminder-electrosmog.nl nooit uw data doorgeven 

aan commerciële partijen of andere organisaties. Een uitzondering daarop is natuurlijk de petitielijst 

die t.z.t. zal worden aangeboden aan een regeringsinstantie 

 

04. Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door verminder-electrosmog.nl, maar nooit langer 

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten.  

Voor de nieuwsbrief of petitie kun je te ten allen tijde zelf in of uitschrijven.  

Wil je je uitschrijven voor de petitie stuur dan een mailtje naar actie@verminder-electrosmog.nl .E-

mail gegevens worden regelmatig opgeschoond.  

 

05. Beveiliging 

1) www.sendinblue.com  

De veiligheidsnormen bij SendinBlue zijn conform GDPR normen.  

2) www.mijnhostingpartner.nl  

De provider voldoet aan de modernste beveiliging zowel voor de website als voor e-mail. 

Omdat de gegevens die over de lijn gaan geen financiële en/of gevoelige data bevat m.b.t. 

gezondheid of persoonlijke voorkeuren is SSL certificering van de website niet nodig.    

3) Technisch Webmaster Adil Kengen  

De geautomatiseerde Wordpress back-ups van de site worden gedownload op een locale 

back-upschijf opgeslagen die beveiligd is. Ook worden regelmatig back-ups gemaakt van de 

nieuwsbrief lijst.  

Beveiliging van de apparatuur: Alle technische online handelingen worden verricht via een 

vaste computer die voorzien is van een toegangscode en van de meest recente 

Antivirus/gegevensbescherming software Symantec (Norton). Er worden geen backup 

gegevens in de Cloud bewaard. 

Voor vragen hierover kunt u terecht bij info@adil-kengen.nl  
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06. Jouw rechten 

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij verminder-

electrosmog.nl vastgelegd en bewaard worden. Voor de nieuwsbrief kun je die gegevens 

altijd zien in het footerblok van de laatste mailing. Wil je de gegevens voor de petitie zien, 

dan kan dat, door een mail te sturen aan actie@verminder-electrosmog.nl 

02. Recht op rectificatie 

Wil je je gegevens of mailadres veranderen? Voor de nieuwsbrief kun je die gegevens altijd 

zien en zelf aanpassen, zie de gegevens hieronder. Wil je de gegevens voor de petitie 

aanpassen, stuur dan een mailtje naar actie@verminder-electrosmog.nl 

03. Recht op overdracht 

Niet van toepassing 

04. Recht op wissen van gegevens 

Voor de nieuwsbrief kun je te ten allen tijde zelf in of uitschrijven, zie de gegevens hieronder. 

Wil je je uitschrijven voor de petitie (of je naam/woonplaats) veranderen, stuur dan een 

mailtje naar actie@verminder-electrosmog.nl 

 

 

Inschrijfformulier nieuwsbrief : 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2oi03/id/1 

(ook voor correctie van gegevens. Bij een nieuw e-mail adres verwijdert u eerst het oude adres en 

voert vervolgens de nieuwe data in.) 

 

Uitschrijfformulier nieuwsbrief:  

https://my.sendinblue.com/users/unsubscribe/js_id/2oi03/id/2  

 

07 Onze informatie 

 

Deze Website is van: 

Marloes van Mensvoort 

actie@verminder-electrosmog.nl | 073-6440760 

 

Technisch webbeheer:  

Adil Kengen 

info@adil-kengen.nl | 06-19438433 

 

Als u vragen hebt  over onze Privacy Verklaring mail of bel ons.  

 

Laatste Update: 24/05/2018  
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