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Gemeentelijke privacyverklaring. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming), van toepassing op de lidstaten vanaf 25.5.2018.
AANLEIDING:
De AVG ( algemene verordening gegevensbescherming ) stelt dat de verwerker transparant moet zijn
over zijn handelingen in kader van persoonsgegevens.
MOTIVERING:
De privacyverklaring is hét document waarop een onderneming aan de buitenwereld kan tonen op
welke manier zij omgaat met persoonsgegevens. De privacyverklaring dient actueel, volledig en
duidelijk aanwezig te zijn op de gemeentelijke website. Er dient steeds naar verwezen te worden via
alle kanalen die persoonsgegevens verzamelen.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaande privacyverklaring:

Privacyverklaring
1.
Algemeen
Het gemeentebestuur Aartselaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het gemeentebestuur Aartselaar houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.



Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als gemeentebestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze privacyverklaring hier vragen over hebt of contact met ons wenst op te
nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
Gemeentebestuur Aartselaar , Baron van
Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, T 03 870 16 11, F 03 870 16 09, info@aartselaar.be,
www.aartselaar.be
2.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben. Dit
kan enkel:
 om een wettelijke verplichting na te komen;
 voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur;
 wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;(*)
 voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.
(*) In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u
steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
3.
Welke gegevens verwerken we?
Om de doeleinden in te vullen, kunnen wij volgende persoonsgegevens opvragen en/of verwerken:
 Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, email;
 Gegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, burgerlijke
staat, woonsthistoriek, strafregister en samenstelling gezin;
 Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, medische gegevens,
fysieke en psychische gegevens, rekeningnummer, financiële bijzonderheden, opleiding en
vorming, beroep en betrekking, biometrische gegevens, foto- en videobeelden.
 Deelname aan gemeentelijke initiatieven, uitleenhistoriek, vergunningsaanvragen.
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren via onze diensten of op onze website,
persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …), met uitzondering van gegevens verkregen uit het
rijksregister. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie
ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties (bv. subsidiewetgeving), in dat geval
zijn de verenigingen/clubs verwerkingsverantwoordelijken en is de gemeente slechts verwerker.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van
geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
Het trekken van statistieken zal steeds gebeuren na anonimisering.
Het gemeentebestuur van Aartselaar houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij.
4. Beeldmateriaal
Indien u deelneemt aan een gemeentelijk initiatief waarvoor op voorhand ingeschreven wordt (bv.
sportkamp, culturele voorstelling, wedstrijd,…), vergewist u zich via dit document ervan dat er
beeldmateriaal van u kan genomen worden.
Deze foto’s worden gemaakt door een personeelslid van het gemeentebestuur Aartselaar of door een
fotograaf in opdracht van de gemeente.
Wij nemen geen beelden waardoor personen schade kunnen ondervinden.
Indien u deelneemt aan een gemeentelijk initiatief waarvoor niet op voorhand ingeschreven wordt (bv.
jaarmarkt, receptie, openluchtbal,…) kan er enkel beeldmateriaal genomen worden dat de sfeer van het

evenement weergeeft. U zal niet het onderwerp van het beeld vormen. Indien dit wel het geval is zal er
uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd worden om het beeld te nemen en te publiceren.
Uw toestemming geldt enkel voor beeldmateriaal gemaakt door een personeelslid of gemaakt in onze
opdracht. Het kan voorkomen dat andere personen beeldmateriaal maken en verspreiden tijdens een
evenement. Daar hebben wij geen greep op en kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld.
We gebruiken het genomen beeldmateriaal voor communicatieve doeleinden van de gemeente
Aartselaar via publicatie:
 In het infoblad van de gemeente Aartselaar
 Op de website van de gemeente of haar deelsites (cultureel centrum, bib, OCMW)
 Op flyers, affiches en brochures van gemeentebestuur Aartselaar.
Er worden enkel sfeerbeelden van mensenmassa’s op openbare plaatsen via sociale media verspreid.
Indien u daarop herkenbaar bent zal u geenszins het onderwerp van het beeld vormen.
U kan zich in bepaalde gevallen verzetten tegen publicatie van een beeld waarop u afgebeeld staat.
Neem daarvoor met ons contact op.
5. Wie verwerkt de gegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt door gemachtigde personeelsleden van het gemeentebestuur
Aartselaar.
Het gemeentebestuur van Aartselaar voorziet in functiescheiding zodat een personeelslid nooit over
alle bovenstaande gegevens van u kan beschikken. Onze personeelsleden beschikken enkel over de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.
6.
Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw gegevens wordt vaak gebruik gemaakt van software van derden. We
werken enkel met softwareleveranciers waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder geven we de verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is (bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek) of als blijkt dat dit voor
de behandeling van uw verzoek noodzakelijk is, met name in geval van een doorverwijzing naar de
correcte instantie of bevoegde overheid, indien het gemeentebestuur van Aartselaar niet bevoegd is om
er gevolg aan te geven (bv in kader van een verzoek m.b.t. de nutsmaatschappijen, meldingen op
grondgebied van een buurgemeente, meldingen betreffende A12/N177,…).
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
7.
Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons
indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een
toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.
8.
Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor een
wettelijke reden is of schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
9.
Bewaartermijn
Het gemeentebestuur Aartselaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke
vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel
verschillen.
10. Beveiliging van de gegevens
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Mocht zich tot een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn en u daarbij enige risico op

schade oploopt, dan zal u persoonlijk op de hoogte worden gesteld in de door de wet voorziene
omstandigheden.
Het gemeentebestuur van Aartselaar beschikt over een functionaris gegevensbescherming en een
informatieveiligheidscel, die nauw letten op de veiligheid van uw gegevens.
11. Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
 Recht op informatie: uw persoonsgegevens mogen niet verwerkt worden zonder uw
medeweten.
 Recht op verwijdering: uw persoonsgegevens kunnen op uw vraag verwijderd worden, tenzij
het gemeentebestuur een geldige reden heeft om dit niet te doen.
 Recht op correctie: uw persoonsgegevens kunnen op uw vraag gecorrigeerd worden indien ze
onjuist of onvolledig zijn.
 Recht van verzet: u kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens op basis van
ernstige en gerechtvaardigde redenen, tenzij het gemeentebestuur een geldige reden heeft om
dit niet te doen.
 Recht van inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier
we deze gebruiken en hierover verder toelichting krijgen.
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u mag ons vragen uw gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of, in uw opdracht, direct aan een andere partij.
U kan uw rechten uitoefenen door het gemeentebestuur Aartselaar te contacteren, vergezeld van een
motivatie van uw vraag.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen u te legitimeren voordat gehoor kan gegeven worden
aan uw verzoek.
12. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over het uitoefenen van
uw rechten, dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen.
Een klacht dient schriftelijk ingediend naar Gemeentebestuur Aartselaar, T.a.v. de algemeen
directeur, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar,
https://www.aartselaar.be/klacht-indienen
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Durkpersstraat 35, 1000 Brussel,
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be,
commission@privacycommission.be
13. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Het gemeentebestuur Aartselaar kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging
gebeurde tijdens de gemeenteraadszitting van 10.9.2018. Oudere versies van deze privacyverklaring
worden in ons archief bewaard. Contacteer ons als u deze wil raadplegen.
De algemeen directeur
De burgemeester,
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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