
 
 

General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, dit is de Nederlandse 

benaming voor de General Data Protection Regulation (GDPR). De regelgeving rondom het verzamelen van 

persoonsgegevens wordt strenger, evenals het toezicht op deze regelgeving. 

 

Deze website maakt geen gebruik van cookies om uw surfgedrag te bewaren. 

 

SMCM gebruikt uw gegevens enkel om u op de hoogte te brengen van onze agenda of eventuele dringende 

berichten. Uw gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van partners of derde partijen zonder uw 

expliciete toestemming. 

 
SMCM website voldoet aan alle voorwaarden van het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

voor het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. 

 

GDPR in het kort: 

 Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger 

 Maatregelen tegen hackers en datalekken 

 In voege op 25 mei 2018 

 Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

 Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken 

 Individu heeft het recht om vergeten te worden  

 Verhoogde security maatregelingen zijn nodig 

 Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur 

 De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen 

 In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden 

 

Op 24 mei 2018 zijn alle leden van SMCM over deze wetgeving op de hoogte gesteld door onze voorzitter. 

Hieronder kan u het bericht nog eens nalezen: 

 
Geachte leden, 

  

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. 

Hierdoor wordt uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. 

  

Bij SMCM gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar hebt u een goed gevoel bij en wij ook. 

Als lid van SMCM , hebben we u steeds op de hoogte gehouden van belangrijk SMCM nieuws. 

Die band met u willen wij blijven onderhouden. In de toekomst gaan we u verder informeren over SMCM nieuws. 

  

Wenst u toch geen SMCM nieuws of communicatie meer te ontvangen via e-mail? 

Schrijf dan een email aan een bestuurslid naar keuze. 

Natuurlijk kan je op elk ogenblik je gegevens inkijken, je toestemming intrekken, correcties doorvoeren. 

Je kan hiervoor contact opnemen zoals hierboven vermeld. 

SMCM gebruikt je email-adres enkel om je op de hoogte te brengen van onze agenda of eventuele dringende berichten. 

Je gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van partners of derde partijen zonder je expliciete toestemming. 

  

Met vriendelijke groeten, 

   

Willy Jacobs 

Voorzitter SMCM 
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