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Bekijk de webversie

Beste allemaal,
Bijdeze wens ik iedereen het allerbeste voor het komend jaar.
Een nieuw jaar met nieuw kansen! Ik ben nog steeds druk bezig met
de opleiding tot massagetherapeut. Ik leer in rap tempo verschillende
nieuwe technieken en behandelmethodes. Iedereen die de afgelopen
tijd mij hierbij geholpen heeft wil ik bedanken! Ik vindt het fijn nieuw
geleerde technieken te kunnen toepassen!
In deze nieuwsbrief lezen jullie over de wet AVG, andere berichten
volgen in de nieuwsbrief van februari.
Graag tot ziens op de massagebank!
Groetjes van Deborah

Nieuws uit de praktijk
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ‘Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ inegaan.
De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in
Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen
meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen
bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel
gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht
bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en
mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op
dataportabiliteit. De nieuwe wet verwacht dat organisaties
alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen ten
behoeve van de privacy van eenieder waar de organisatie
persoonsgegevens van bezit.
Volgens de wet moeten organisaties op vier gebieden privacybewust met persoonsgegevens
omgaan, namelijk de gebieden juridisch, ICT, medewerkers en organisatie/procedures. Dat
betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens
verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?
Deze zaken zijn te lezen in de privacyverklaring. Ook DeJoMassage heeft een privacyverklaring
opgesteld, deze is te vinden via onderstaande knop.
Er is een mail verstuurd om met deze verklaring akkoord te gaan, dit is nodig voor de
administratie, ik zou jullie dan ook willen vragen via de mail akkoord te gaan.

Naar de privacyverklaring

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@dejomassage.nl toe aan uw adresboek.

