
 

 
 
Privacyverklaring mailings LCPS 
 
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van het LCPS (LCPS Update), geef je ons toestemming om je 
toe te voegen aan de mailinglijst voor de digitale LCPS Update en de LCPS Nieuws (incidenteel).  
 
We gebruiken je gegevens alleen voor dit doel 
Wij gebruiken je gegevens alleen voor het versturen van de e-mailings LCPS Update (afhankelijk van 
de actualiteit wekelijks of eens per maand) en LCPS Nieuws (incidenteel). We gebruiken je gegevens 
niet voor een ander doel. Noch combineren we jouw gegevens met andere gegevens. Ook 
verstrekken we jouw gegevens niet aan andere instanties, tenzij LCPS hiertoe wettelijk verplicht is. 
 
We bewaren je gegevens 1 jaar 
LCPS bewaart je gegevens 1 jaar. Aan het einde van deze periode vragen we je opnieuw toestemming 
voor het versturen van berichten. Als je hier geen toestemming voor geeft, verwijderen we je 
gegevens. 
 
Je kunt je altijd afmelden 
Bij elk bericht dat je van het LCPS ontvangt kun je je afmelden via een link onderaan in de mailing. Je 
kunt je afmelding ook sturen aan info@lcps.nu. De gegevens die wij van jou hebben opgeslagen, 
zullen worden verwijderd. Je ontvangt dan geen LCPS Update of LCPS Nieuws meer. 
 
We hebben onze gegevens goed beveiligd 
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om je gegevens 
te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde wijziging. 
  
Over het LCPS 
LCPS is een organisatieonderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 34172245. De functionaris voor gegevensbescherming van 
LNAZ kun je bereiken via een e-mail aan FGLNAZ@lnaz.nl. 
 
Je hebt het recht je gegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen 
Als je toestemming geeft voor het verwerken van je gegevens, heb je het recht om te verzoeken om 
inzage in en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten 
uitoefenen, stuur dan een e-mail aan info@lcps.nu, onder vermelding van het e-mailadres waarmee 
je je hebt ingeschreven. Indien nodig zal het LCPS dan om passende identificatie vragen. 
 
Je kunt een klacht indienen 
Heb je klachten over de manier waarop je gegevens worden verwerkt? Dan kun je contact opnemen 
met de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-
uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. 
 


