JURIDISCH LOKET EN PRIVACYPORTAL VOOR RUIM
1000 .NL-REGISTRARS
Kosteloze juridische ondersteuning bij vragen over privacy, algemene
voorwaarden en meer
Registrars van .nl-domeinnamen komen geregeld juridische vragen tegen, maar het ontbreekt
hen vaak aan parate kennis hierover, en de kosten voor juridisch advies kunnen stevig oplopen.
Daarnaast brengen de nieuwe privacyregels van de AVG veel verplichtingen met zich mee die
tijd en kennis vergen.
Vandaar dat de VvR in samenwerking met SIDN sinds februari 2018 het onafhankelijke en voor de
leden van de VvR, kosteloze juridisch loket hebben opgezet om registrars te helpen met juridisch
advies. De .nl-registrars krijgen hier snel, goed en praktisch advies op hun vragen over bijvoorbeeld
privacyregelgeving, algemene voorwaarden en juridische vraagstukken rondom domeinnamen.
Voor de invulling van het onafhankelijke juridisch loket, wordt samengewerkt met adviesbureau
ICTRecht dat gespecialiseerd is in dergelijke vragen.
Als uitbreiding op het juridisch loket biedt de VvR in samenwerking met SIDN en JuriBlox per
oktober 2018 de VvR Privacyportal aan. Via deze Privacyportal kunnen registrars eenvoudig en
zelfstandig documenten genereren om te voldoen aan de AVG.
1 | HET JURIDISCH LOKET VOOR REGISTRARS
WELKE VRAGEN KUNNEN AAN HET LOKET WORDEN GESTELD?
Heb je als registrar vragen op het gebied van privacy, algemene voorwaarden, of heb je een
juridische vraag rondom een domeinnaam? Hiervoor kun je terecht bij het juridisch loket. Denk
hierbij aan vragen als:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat moet er in je privacyverklaring staan?
Met wie moet je een verwerkersovereenkomst sluiten?
Wordt je aansprakelijkheid in jouw
voorwaarden op de juiste wijze beperkt?
Wanneer zijn je algemene voorwaarden
van toepassing?
Zijn je algemene voorwaarden ook geschikt
voor levering aan consumenten?
Hebben consumenten herroepingsrecht bij
registratie van domeinnamen?
Mag of moet je NAW-gegevens afgeven?
Kun je eigenaar zijn van een domeinnaam?

•
•
•
•
•
•

Wat kun je doen als een domeinnaamhouder
niet betaalt?
Wanneer kun je een domeinnaam opheffen?
Mag de registrar zijn eigen gegevens
opgeven als domeinnaamhoudergegevens
bij een .nl-domein?
Ga je een overeenkomst sluiten met een
nieuwe klant of leverancier, en heb je vragen
over dit contract?
Wat als jouw medewerker een ongeoorloofde
mutatie doorvoert?
Hoe moet je omgaan met een ‘Notice and
Takedown’-verzoek van SIDN?

CONCREET EN PRAKTISCH ADVIESDOCUMENT
Registrars ontvangen naar aanleiding van hun gestelde vraag een praktisch adviesdocument,
waarin het juridische vraagstuk is geanalyseerd en concreet antwoord wordt gegeven op de
gestelde vraag. Een helder advies waar je direct mee verder kunt!
GRATIS JURIDISCH ADVIES?
Ja, het juridisch loket is kosteloos voor jou als registrar en lid van de VvR. Enige voorwaarde
hierbij is dat de juridische vraag binnen de scope van het juridisch loket valt. Wat hierbinnen valt
is terug te vinden op de VvR-Portal. Vragen kunnen uiteraard eenvoudig worden gesteld via het
invullen van een formulier op de VvR-Portal of via: juridischloket@ictrecht.nl.
2 | DE VVR PRIVACYPORTAL
Met de Privacyportal van de VvR hebben registrars één plek waar ze al hun juridische privacydocumenten kunnen genereren, bijhouden en aanpassen. Via een privacyscan wordt eerst
gekeken in hoeverre je al voldoet aan de AVG. Op basis daarvan krijg je een account met
voor jou relevant advies en uit te voeren acties. Mocht je al documenten hebben, dan kun je
deze eenvoudig toevoegen. Maar ook uitbreidingen of de privacy van werknemers kan worden
vastgelegd. Door gebruik te maken van de Privacyportal kan je ook eenvoudig voldoen aan de
registerplicht van de AVG.

DOCUMENTEN

ADVIES

REGISTERS

De VvR Privacyportal helpt je
bij het opstellen van privacydocumenten op maat, waaronder privacyverklaringen,
(sub-)verwerkersovereenkomsten en een calamiteitenplan.
De documenten worden
samengesteld aan de hand
van een interactieve vragenlijst. Deze maakt elk document
volledig toegesneden op
jouw situatie en doelstellingen.
Bovendien zorgt de VvR
Privacyportal ervoor dat alle
teksten up-to-date blijven
met nieuwe regelgeving.

De VvR Privacyportal kan
tevens gebruikt worden voor
privacyadviezen die zijn afgestemd op jouw organisatie en
die een leidraad bieden voor
je privacy officer of werknemers. Zij krijgen heldere
antwoorden op vragen als
‘wat moet ik doen als ik een
datalek vermoed?’ of ‘wanneer
ben ik verplicht deze te
melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP)?’ Zet
de tool gerust ook in voor
een privacy impact assessment (PIA). Daarmee achterhaal je de impact van een
beoogd bedrijfsproces op de
privacy van je klanten,
leveranciers en personeel.

Met de VvR Privacyportal
voldoe je eenvoudig aan de
administratieve verplichtingen
van de AVG. Gegevensverwerkingen en beveiligingsincidenten kunnen overzichtelijk op een centrale plek
worden bijgehouden. Met
behulp van een interactieve
vragenlijst wordt de relevante
informatie verzameld. Hierdoor weet je altijd welke
verwerkigen plaatsvinden,
welke aandachtspunten er
zijn en welke actie nodig is.

GRATIS VVR PRIVACYPORTAL
De VvR Privayportal is gratis voor jou als lid van de VvR. Via de website kan je de privacyscan
doorlopen en je aanmelden.

