Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In de
volksmond “de AVG” genoemd.
Dit is een wet waarin staat hoe de SIG met persoonsgegevens om dient te gaan.
De Autoriteit Persoonsgegevens zal erop
toezien dat organisaties die met
persoonsgegevens werken dit volgens de AVG
doen. Zij controleren en stellen maatregelen
als het onvoldoende is. Ook kunnen zij boetes
uitdelen tot hoge bedragen.
Over welke gegevens gaat de AVG?
De SIG verwerkt allerlei gegevens. Het gaat specifiek over persoonsgegevens.
Dan bestaan er ook nog bijzondere persoonsgegevens.
We spreken over het verwerken van
persoonsgegevens. Het gaat hier om alle
handelingen met deze gegevens.
Verkrijgen, dupliceren, bewerken,
opslaan, doorgeven, vernietigen.

Rechten van betrokkenen, mail hiervoor naar avgwet@sig.nu

De SIG heeft een beleid waarin staat wat we
doen als we onzorgvuldigheid of zelfs
fouten hebben geconstateerd in de omgang
met uw persoonsgegevens. Dit noemen we
datalekken. Dit moeten wij melden bij de
autoriteit persoonsgegevens. Dat zullen wij
ook altijd doen omdat we het belangrijk
vinden dat er zorgvuldig met uw gegevens
wordt omgegaan. Als u vragen heeft kunt u
die stellen en kunnen we u uitgebreid
antwoord geven. Hiervoor is een speciaal
mailadres; avgwet@sig.nu

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation
(GDPR).

Wat zegt de AVG?
De SIG mag alleen met persoonsgegevens werken onder de volgende voorwaarden;
U als gebruiker van persoonsgegevens moet toestemming geven aan
de SIG. Het zijn uw gegevens. Dus u bent de gebruiker en de SIG is de
verwerker. Omdat je een overeenkomst hebt met de SIG, gaat het hier
om gegevens die niet automatisch uit deze overeenkomst vloeien.

De SIG mag zonder overleg met persoonsgegevens werken als er
sprake is van vitaal belang. Dat moeten wij dan wel goed uit kunnen
leggen

De SIG mag zonder overleg met persoonsgegevens werken als de wet
moet worden uitgevoerd, neem hierbij bijvoorbeeld verplichtingen aan
de belasting of aan het zorgkantoor.

De SIG mag persoonsgegevens verzamelen als er een overeenkomst is
en de gegevens nodig zijn voor die gesloten overeenkomst. De
overeenkomst bepaalt dan de doelmatigheid.

Hierbij gaat het om taken die de SIG zou uitvoeren met jouw gegevens
voor een publiekelijke taak. Dit is bij de SIG niet aan de orde.

Om met persoonsgegevens te werken met er een rechtsvaardig belang
zijn. Bijvoorbeeld het maken van managementrapportage om beleid te
verbeteren. Echter hierbij moet de SIG ook nog toetsen of het
gerechtvaardigd is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang, voldoet het aan de eisen van de proportionaliteit (is het echt
nodig) en de subsidiariteit (kun je het ook op een andere manier doen).
Daarnaast moet er nog een afweging van belangen zijn tussen de
belangen van de SIG om met gegevens te werken en het belang van de
betreffende persoon. Gegevens moeten worden vernietigd als de
doelmatigheid ervan niet meer aanwezig is.
Jaarlijks zullen we het werken met persoonsgevens bespreekbaar maken tijdens de planbespreking.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation
(GDPR).

