AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Namens het Algemeen Bestuur kan ik u melden dat wij
enthousiast zijn over de grote deelname vanuit de afdelingen
aan de workshops AVG op 23 en 24 mei jl.
Een flink aantal dames (bestuursleden, ledenadministratrices
en webmasters) uit diverse afdelingen zijn een hele dag bezig
geweest zich te verdiepen in en kennis te vergaren over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met praktijkvoorbeelden is uitleg gegeven over hoe op
afdelingsniveau de aangescherpte wetgeving op dit gebied moet worden toegepast.
Hoe gaan we om met persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij gegevens van voorgaande jaren? Met
welke externe organisaties moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten? Aan wie binnen de afdeling
worden persoonsgegevens ter beschikking gesteld en waarom? Hoe gaan we om met foto’s van onze
leden? Allemaal vragen waarop zoveel mogelijk antwoorden zijn gegeven, die als leidraad dienen voor het
te voeren beleid.
Op onze website worden relevante stukken over dit onderwerp geplaatst. Het Centraal Bureau is aanspreekpunt voor nog rijzende vragen.
Op 13 september is er weer een workshop. Deze is al volgeboekt. Half september zullen wij beslissen of er
later in het najaar nog één workshop over de AVG wordt gehouden voor de afdelingen die nog niet hebben
deelgenomen.
Wij vragen die afdelingen dan ook zich te melden bij het Centraal Bureau om hun interesse voor deze extra
workshop (begin november) kenbaar te maken: centraalbureau@nvvh.nl.
Tiny Renne en Agnes Mastenbroek

Voor plaatsing in het maandbericht.
Vanaf mei 2018 is de wet AVG van kracht, u heeft hier vast wel over gehoord in diverse media en via
Denken&Doen.
Wat betekent het voor u als lid?
Uw adresgegevens worden gebruikt voor het toezenden van ons ledenblad Denken & Doen en het papieren
maandbericht. Uw emailadres of telefoonnummer, voor zover u dat aan ons hebt gegeven, gebruiken wij in het
algemeen alleen voor berichtgeving omtrent bijeenkomsten, reisdetails of andere afdelingsactiviteiten.
Bijzondere persoonsgegevens worden niet bewaard.
De NVVH geeft geen persoonsgegevens aan derden. Met drukkers die beschikken over het adresbestand is een
verwerkersovereenkomst afgesloten.
Foto’s van personen mogen alleen worden gepubliceerd als u vooraf schriftelijk uw toestemming heeft gegeven.
Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens en kunnen daarin wijzigingen laten aanbrengen.
Meer informatie over de AVG en ons privacyreglement kunt u vinden op onze website
www.nvvh.nl onder het kopje AVG.
Agnes Mastenbroek
Tiny Renne
Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

