AVG - de nieuwe privacywet
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het
bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Alle organisaties in de EU moeten nadenken over en vastleggen welke
persoonsgegevens van betrokkenen ze bewaren en hoe ze die beveiligen.
De wet kent drie belangrijke thema’s:
• Het bewaren van persoonsgegevens
• Het beschermen van persoonsgegevens
• Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Iedere organisatie is verplicht een privacy statement op te stellen, waarin wordt
vastgelegd welke persoonsgegevens worden vastgelegd, met welk doel en wat daar
verder mee gebeurt. Hieronder vind je mijn Privacy Statement.
Privacy Statement Erna Slangen (Arnuz)
Je deelt persoonsgegevens met mij als je een schrijfcursus bij mij volgt of deelneemt
aan het Schrijfcafé. Ik heb je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres nodig om je
uit te nodigen en om je opdrachten toe te sturen of, zo nodig, om telefonisch contact
met je te kunnen zoeken.
Ik ga zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In principe
deel ik je gegevens niet met anderen. Dat doen ik alleen als er een goede reden of
verplichting voor is. Dat zal vrijwel nooit het geval zijn. Als dat wel nodig mocht
blijken, zal ik daarvoor eerst jouw toestemming vragen.
Om uitwisseling mogelijk te maken, zal ik je vragen of je je e-mailadres wilt delen met
je medecursisten. Je ontvangt ook de adressen van je medecursisten. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.
Ik gebruik je persoonsgegevens verder niet en zal deze na afloop van de cursus
vernietigen en verwijderen uit mijn contacten op de computer. Als je dat wilt en als je
daar toestemming voor geeft, zal ik je gegevens digitaal bewaren, om je te kunnen
attenderen op nieuwe cursussen.

