AVG-wet
Uit de Nieuwsbrief van Mei 2018:
Ook voor verenigingen, zoals het SNT, betekent de nieuwe wet in het kader van ontvangst,
beheer/bewaring en verzending van persoonsgegevens een aantal veranderingen. Tijdens
de ALV zullen we van alle leden (ook degene die NIET bij de ALV aanwezig zijn)
toestemming vragen voor de bij onze vereniging (bij mij als secretaris) bekende en tot
heden bewaarde persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn o.a. voor een deel
ook op de website vermeld en welke gegevens alleen worden gebruikt voor het verzenden
van mailberichten/postberichten en het bekijken of het SNT bij aanmelding van een lid
voldoet aan de statutaire vereisten.
Aan jullie aldus de vraag of degene die bepaalde gegevens (denk aan adresgegevens,
KvK-gegevens, telefoonnummers, mailadressen) NIET langer wil (laten) bewaren bij het
secretariaat van het SNT, dit schriftelijk (per mail of per post) aan mij te kennen wil geven.
Zonder nader tegenbericht ga ik er uitdrukkelijk van uit dat toestemming door ieder van
jullie wordt gegeven voor het bewaren van de gegevens van je bedrijf/prive zoals eerder
toegezonden. Wil een ieder mij voor het einde van deze week, uiterlijk vrijdag 1 juni a.s.,
aangeven of je van je “vergeetrecht” gebruik wilt maken (m.a.w.: je gegevens worden dan
verwijderd).
De gegevens worden voor interne doeleinden (zoals hiervoor vermeld, namelijk
verzending van bijv. uitnodigingen) gebruikt, maar worden ook via de site met externen
gedeeld (hiervoor is dus geen expliciete, schriftelijke toestemming vereist). Indien
gegevens voor een ander doeleinde worden gebruikt door het SNT, zal ik (als secretaris)
jullie hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan het betreffende lid. Er zullen dus geen
documenten, gegevens etc. worden gedeeld (extern, intern naar bepaalde leden) van een
(ander) lid dan na gevraagde toestemming.
Zoals ook al lange tijd gebruikelijk verstuur ik alle mailberichten in de BCC en worden
mailadressen niet zichtbaar. Ten slotte zal ook interne communicatie, bijv. via het bestuur,
niet meer per mail gaan indien het NAW-gegevens van leden betreft.
Voor plaatsen van foto’s op SNT-website zullen wij uitdrukkelijk opnieuw (mondeling)
toestemming vragen na iedere bijeenkomst. Je hebt het recht aan te geven dit niet te
willen.
Er zal door het SNT een register datalekken worden aangemaakt; mocht er bijv. per
ongeluk (maar dit is gelukkig nog nooit gebeurd) een verkeerde mail met vertrouwelijke
gegevens worden verzonden naar een verkeerder persoon dan moet dit kenbaar gemaakt
worden.
Een schematisch overzicht:

