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Dorien Aaftink

Van: Adfiz <info@adfiz.nl>
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 11:03
Aan: Dorien Aaftink
Onderwerp: Privacy Nieuwsbrief #5 - juni

toon webversie 

  

  

  

Een maand geleden, op 25 mei 2018, ging de nieuwe privacywetgeving (AVG) in. 
Adfiz bood op allerlei manieren ondersteuning bij de invoering. Ook na 25 mei zaten 
we niet stil. In deze laatste periodieke Privacy Nieuwsbrief bundelen we de laatste 
informatie. 
  

   

Een maand na de AVG : AVG proof blijven   
  
Op vrijdag 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. 
De Europese regelgeving voor de bescherming van 
persoonsgegevens. De afgelopen weken of zelfs 
maanden heb je waarschijnlijk heel hard gewerkt om 
deze nieuwe regelgeving in je organisatie te 
implementeren. De AVG vraagt een heel andere manier 
van omgaan met persoonsgegevens en een andere 
manier van werken. Ook na 25 mei blijven privacy 
management en privacy bewustwording onderwerpen 
die continue aandacht verdienen. Je hebt immers 
telkens weer te maken met nieuwe inzichten of nieuwe 
ICT-systemen. In dit ledenbericht vind je tips om ook na 
de invoering AVG proof te blijven.   

 
Meer lezen >>

 

  

 

  

   

 

  

Informatie blijven delen: collectief actie tegen 
misbruik of misinterpretatie AVG 
  
Regelmatig krijgen we signalen dat aanbieders bepaalde 
klantgegevens niet meer (in kopie) delen met adviseurs. 
Regelmatig beroepen aanbieders zich daarbij op de 
privacyregels van de AVG. Een dergelijke blokkade op 
grond van de AVG is er niet en aanbieders dienen 
belangrijke klantinformatie met adviseurs te blijven 
delen. Volgende week komen we met een modelbrief die 
iedereen naar een aanbieder kan sturen zodra deze met 
de AVG schermt om geen persoonsgegevens meer te 
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delen. Meld het ook altijd via het Adfiz Meldpunt 
Klachten zodat ook wij bij aanbieders kunnen 
aandringen op herziening van hun standpunt. 

Meer lezen >> 
 

  

   

Adfiz heeft belangrijke verwerkersovereenkomsten 
gescreend  
  
Begin dit jaar hebben we een model 
verwerkersovereenkomst beschikbaar gesteld die je aan 
partijen kunt toesturen met wie je een verwerkersrelatie 
hebt. Of die je kunt gebruiken om ontvangen 
verwerkersovereenkomsten te beoordelen. Van een 
aantal verwerkers hebben we vanuit de ledenkring in 
groten getale de verwerkersovereenkomsten 
toegezonden gekregen met het verzoek deze te 
bekijken. De meest voorkomende hebben we op de 
belangrijkste punten gescreend en van commentaar 
voorzien.   
  
Meer lezen >> 
  
 

  

   

   

   

Adfiz Pensioencommissie ontwikkelt model-
overeenkomst met AVG-paragraaf  
  
De Pensioencommissie van Adfiz heeft de ‘verwerkers-
discussie’ met werkgevers aangegrepen om een nieuw 
model-opdrachtbevestiging voor pensioenadvisering 
en/of bemiddeling op te stellen voor de leden. Het 
nieuwe model is gebaseerd op de bestaande Adfiz-
modellen voor overeenkomsten met de klant. In een 
uitgebreide AVG-paragraaf regel je met de werkgever 
hoe je als pensioenadviseur met de persoonsgegevens 
van zijn werknemers om gaat. Het volledige model kun 
je hier downloaden.  
  

Meer lezen >>  
 

  

TIP!! het Statement dat je met een werkgever geen verwerkersovereenkomst hoeft te 
sluiten (bij werknemersvoorzieningen en  -regelingen) hebben we nu ook in het Engels. 
Daarnaast hebben we in de Nederlandse versie een concepttekst toegevoegd waarmee je 
met werkgever overeenkomt hoe je zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat.   
  

   

   

Nieuwe AVG-modeltekst: geheimhoudingsverklaring 
medewerkers  
 
Voor financieel adviseurs hebben we in de 
uitvoeringswet voor de AVG gerealiseerd dat je 
gezondheidsgegevens mag verwerken wanneer dit 
noodzakelijk is voor de bemiddelingsactiviteiten c.q. het 
assisteren bij het beheer en de uitvoering van de 
verzekering. Belangrijk is wel dat de medewerkers die 
met de gegevens werken een geheimhoudingsplicht 
hebben. We hebben een model-tekst die je kunt 
gebruiken om dit goed te regelen.    
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Download hier de modeltekst >>  
 
Lees meer over het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens >> 
 

  

TIP! Zorg dat je ook je medewerkers betrekt bij je gegevensbeleid. Zorg dat ze weten 
welke gegevens wel en niet verwerkt mogen worden, wijs ze op hun rol in veilig omgaan 
met gegevens en dat ze goed inspelen op de rechten van de klant. Om je hierbij te helpen 
hebben we een Modelpresentatie Informeren medewerkers voor je klaar staan. 
  
  

   

Vragen?   
Mocht je ook nu nog vragen hebben staan we je ook na 25 mei graag te woord. Bekijk 
ook eens onze meest gestelde vragen, of kijk ons webinar terug. 
  
  

  

 

   

   

Dit is de derde nieuwsbrief in deze serie. Je ontvangt deze mail als lid 
van Adfiz. © 2018 Adfiz. www.adfiz.nl.. 
     

 


