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Geacht Lid,  

  

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht ook wel 

General Data Protection Regulation  (GDPR) genoemd.  Dit is een Europese wetgeving die vereist dat 

bedrijven persoonsgegevens, privacygevoelige en transacties die binnen de EU plaatsvinden 

zorgvuldig beschermen.  Het doel van de GDPR is om consumenten betere rechten met betrekking tot 

bescherming van hun persoonsgegevens te geven. 

 

De AVG is hoofzakelijk voor bedrijven en instanties van toepassing , maar onze vereniging heeft ook 

enkele aanpassingen moeten doen zoals: 

 

- uitgifte privacy verklaring ( zij bijlage van brief) 

- SCF moet aangeven wie bepaalde persoonsgegevens verwerkt. 

- voldoen aan grondslag voor AVG, concreet voor SCF betekend dit dat u expliciet toestemming moet   

geven voor verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder is aangegeven. 

 

 

Persoonsgegevens die SCF van u heeft 

- Naam, adres, woonplaats  (NAW) 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mail adres (als u al eerder hier expliciet toestemming voor heeft gegeven) 

- Bankrekening  nummer  

- Geslacht ( voor juiste aanhef van berichten en brieven) 

- Datum start lidmaatschap 

- Interessegebieden ( als dit opgegeven was bij aanmelding ) 

 

Wie verwerkt deze gegevens ? 

- Secretaris, penningmeester : alle gegevens 

- Voorzitter :  NAW ( rondzending van China Filatelie) 

- Veilingmeester: NAW,E-mail, bankrekeningnummer (voor afwikkeling veiling) 

- Nieuwtjesdienst : NAW, E-Mail, bankrekeningnummer ( afwikkeling nieuwtjes) 

 

Voor de toestemming van gegevensverwerking mogelijk deze brief (of kopie) ingevuld en getekend 

naar secretariaat terug te sturen.  

 

 Het adres staat in linker onder hoek. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierbij geef ik de Studiegroep China Filatelie, middels  de aangegeven personen , toestemming om 

mijn bovengenoemde gegevens te gebruiken zoals ook aangegeven in privacy statement 

 

Lidnummer : …………………………………………………………………….. 

 

Naam  : …………………………………………………………………….. 

 

Woonplaats : …………………………………………………………………….. 

 

Handtekening  : 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mocht iets niet duidelijk zijn kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat,  

bij voorkeur via   e-mail . 

 

Hartelijk dank voor u medewerking, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

W. Terlouw.    

 


