NVMSR Nieuwsbrief mei 2018
Deze derde Nieuwsbrief van 2018 staat in het teken van de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de
activiteiten die de NVMSR in 2018 organiseert.
Privacy Statement Vandaag, 25 mei 2018, is de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op onze website (www.nvmsr.nl) vindt u ons Privacy
Statement. Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie deze, waar
nodig, worden gedeeld.
Gegevens ledenregister website
U staat met uw persoonsgegevens als (kandidaat-)lid vermeld op onze website. Wilt u controleren of
dit de gegevens zijn die u op de website vermeld wilt hebben? Indien u wijzigingen heeft, of niet
vermeld wilt staan in het ledenregister, dan kunt u een bericht sturen aan: info@nvmsr.nl.
Nieuwe privacyregels AVG. Ook u heeft hier mee te maken! Wij verwijzen u naar de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u o.a. de interactieve tool "de AVG-regelhulp". Voor uw
informatie treft u in de bijlage algemene informatie over de AVG en het "AVG-10 stappenplan" aan.
Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” voor kandidaatleden Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen. De
Masterclasses vinden (onder voorbehoud/bij voldoende aanmeldingen) plaats in Doorn op:
• vrijdag 12 oktober 2018
• vrijdag 9 november 2018
Zoals bekend, heeft een kandidaat-lid 3 jaar de tijd om na het volgen van de Basiscursus het
volwaardig lidmaatschap te behalen. Wij verzoeken kandidaat-leden dan ook met klem om zich zo
spoedig mogelijk in te schrijven. Aanmelden kan via onze website www.nvmsr.nl.
Voor uw agenda: ALV/Themadag 2018 De ALV/jaarlijkse themadag van de NVMSR staat in 2018
gepland op vrijdag 7 december. In de ochtend zijn de Masterclasses/Intervisie voor de leden,
gevolgd door de Algemene Ledenvergadering. Het middagprogramma wordt georganiseerd in
samenwerking met de GAV.
Onderwerpen die aan bod komen zijn " Hindsight bias" en "Juridische aspecten rondom
dossiervoering en geheimhoudingsplicht".
Het bestuur ontmoet u graag bij een van de bijeenkomsten!
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