Stadsdorp Computer Etiquette Tip 2
Bescherm de privacy van jouw familie, bekenden en relaties.
Op je e-mail adres moet je zo zuinig mogelijk zijn. Het is niet goed voor je privacy om je adres zonder
nadenken rond te strooien. Weliswaar ontkom je er niet aan om het regelmatig af te geven aan
instanties, websites en organisaties, om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de aangeboden
faciliteiten. Maar in die gevallen kun je er over nadenken en zelf beslissen of het verantwoord is dat
je het adres afgeeft. Maar die noodzakelijke zorgvuldigheid geldt natuurlijk ook voor de e-mail
adressen van anderen die je in je bezit hebt. Daarop moet je nog zuiniger zijn.
Wat is het gevaar
Als je een e-mail stuurt naar een groot aantal mensen die elkaar soms onderling (nog) niet kennen, is
het niet verstandig alle e-mailadressen stuk voor stuk in het vak AAN te typen want dan zien al die
aangeschreven mensen elkaars gegevens. Sommige email programma’s slaan de email adressen
meteen op. Ook de geadresseerden in het vak CC (CC staat voor carbonkopie. Die naam is afgeleid
van het carbonpapier) Wanneer je dus een e-mailadres (of meerdere) invult bij de CC-regel, krijgt die
persoon dus een ‘kopie’ van de e-mail. Je gebruikt deze functie om mensen, die niet direct
verbonden zijn met de mailconversatie, op de hoogte te houden.
Gmail bijvoorbeeld onthoudt standaard alle adressen waarmee u een e-mail hebt uitgewisseld.
Maar je wil misschien alleen maar personen in uw contactenlijst opnemen die je ook echt kent. En
wie garandeert dat vervolgens niet al die e-mailadressen opnieuw door iemand worden
doorgezonden naar weer een andere groep. Voor dat je het weet kent de hele wereld je eigen –mail
adres en dat van je familie bekenden en relaties. Het gevolg is dat de adressen in handen zullen
komen van onbevoegden en dat er ladingen spam en andere ellende op gang komt.
Oplossing
Hoe verstuur je een mail naar meerdere adressen zonder dat de ontvangers elkaars mail adressen
zien. Daarvoor gebruik je het veld BCC het geen betekent Blind Copy Conform. Dus we typen niet
meer alle adressen in het veld AAN.
Stuur het bericht aan jezelf of aan de hoofd geadresseerde in het vak AAN. Zet alle andere
geadresseerde in het vak BCC. De geadresseerde in het vak AAN ziet de andere adressen niet en de
adressen in het vak BCC worden niet opgeslagen op de computers van alle geadresseerden. Met BCC
kun je privacy van anderen bewaren door hen een email te sturen zonder dat hun identiteit bekend
wordt. Hierdoor kan ook niemand en geen enkel email programma de mailadressen van de
geadresseerden in je bericht kopiëren . :
In office outlook Open het emailprogramma , klik op het tablad “Start”op Nieuwe e-mail, klik op het
tablad opties:

