_________________________________________________________________________
Geachte heer/mevrouw Peetroons,
Recent hebben wij u proberen te bereiken op telefoonnummer 02/218.42.86. Dit is tot op heden nog
niet gelukt. We sturen u daarom een e-mail met daarin informatie over het volgende.
Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de nieuwe AVG-wetgeving, welke op 25 mei in
werking is getreden. Voordat de AVG van kracht werd had elke lidstaat in de EU een eigen
privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit
1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Deze wet voldeed niet langer aan de eisen, omdat het internet aan
verandering onderhevig is.
Niet naleven van deze nieuwe wetgeving brengt verstrekkende gevolgen met zich mee. Boetes
kunnen oplopen tot vier (4) procent van uw omzet. Wij hebben vastgesteld dat uw website
www.atletiek.be momenteel niet voldoet aan de huidige nieuwe wet- en regelgeving op de volgende
punten:
Uit onze gegevens blijkt dat uw website momenteel gebruikmaakt van cookies. Een aantal
van deze cookies hebben een tracking-functie, welke niet geanonimiseerd is zoals dat wél
verplicht is conform de AVG-wet.
Uw privacybeleid ontbreekt of voldoet niet aan de nieuwe AVG-wet.
Als officieel keurmerk werken wij nauw samen met de nationale toezichthouder. Wij zijn verplicht om
een melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens, indien u binnen een termijn van zeven (7)
dagen niet voldoet aan de richtlijnen. Het is daarom belangrijk dat u de volgende stappen onderneemt:
Wat dient er te gebeuren:
 U dient uw cookies zodanig op de website te plaatsen dat deze anoniem worden getracked
(lees: niet te herleiden aan een IP-adres, want dit is namelijk persoonsgebonden);
 Uw privacybeleid dient herschreven te worden conform wet- en regelgeving.
Veel website-eigenaren kiezen daarom voor het AVG-Keurmerk. Iedere website-eigenaar kan een
AVG-Keurmerk aanvragen. Voorafgaand vindt er een uitgebreide keuring op privacy plaats. Indien u
door ons goedgekeurd wordt, kunt u het privacy waarborg AVG Keurmerk gebruiken. Daarmee bent u
ervan verzekerd dat u voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. U voorkomt
torenhoge boetes, persoonlijke aansprakelijkheid en negatieve aandacht. Tevens kunnen we de
termijn van zeven dagen verlengen, waardoor wij bij een aanvraag geen melding hoeven te maken bij
de nationale toezichthouder.
Wilt u ervan verzekerd zijn dat uw website AVG-goedgekeurd wordt? Vraag uw AVG-Keurmerk, bij
voorkeur vandaag, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan. U heeft keuze uit de volgende
pakketten:
1. Een licentie van 1 jaar (195 euro ex. btw per jaar)
2. Een licentie van 3 jaar (175 euro ex. btw per jaar)
3. Een licentie van 5 jaar (155 euro ex. btw per jaar)

Een licentieperiode wordt voor de gehele periode afgerekend. Ieder jaar vindt er een herkeuring
plaats. U kunt uw licentie aanvragen via de website: www.avg-keurmerk.com/keurmerk-aanvragen of
u kunt ons terugmailen op dit e-mailadres.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
M. de Vries
Algemeen directeur AVG Keurmerk

