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I. Waarom dit Privacy Charter? 
 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Edingen (hierna “het OCMW”) is een lokale 
openbare dienst. Het heeft als missie de dienstverlening aan gezinnen en personen te verstrekken 
waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert aan iedereen een leven dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. 

 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de 
“Privacywet”) en de Europese Verordening 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 (hierna de “Verordening”). 

 

Het OCMW is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid om een optimale bescherming van 
persoonsgegevens van alle natuurlijke personen van wie het gegevens bezit, te verzekeren en om alles 
in het werk te stellen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “de AVG”, zijn 
Nederlandse acroniem) te voldoen. 

 

Dit charter heeft als doel uit te leggen hoe het OCMW persoonsgegevens verwerkt (verzamelt, gebruikt 
en bewaart, onder andere) van alle natuurlijke personen van wie het gegevens verzamelt in het kader 
van zijn missies, evenals de maatregelen die we treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te 
bewaren. 

II. Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 
1. De verwerkingsverantwoordelijke 
 
De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en de 
technische en juridische middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. De 
verwerkingsverantwoordelijke is in uw geval het OCMW.  
Het OCMW verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig 
zijn om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te verzekeren en voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen van de Privacywet en de Verordening. Het OCMW verbindt zich er eveneens toe uw 
gegevens te verwerken en te bewaren op een manier die in verhouding is tot de doeleinden waarvoor 
u ze aan ons meedeelt.  
 

2. De onderaannemer 
 
De onderaannemer is elke natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van 
en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. Het OCMW kiest zijn onderaannemers 
zorgvuldig. Elke onderaannemer moet voldoende garanties bieden betreffende de technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de gegevensverwerking.  
 

3. Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke 
 
Het OCMW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de beschadiging van 
gegevens of voor identiteitsdiefstal die met name veroorzaakt werden door virussen of Trojaanse 
paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op informaticasystemen of cloud-portalen.  
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Niettemin is het OCMW er conform de Verordening toe gehouden om elke veiligheidsinbreuk die 
mogelijk een risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, binnen de 
termijnen zoals die door de Verordening zijn vastgelegd, te documenteren en aan de bevoegde 
controleautoriteit mee te delen.  
 

III. Welke persoonsgegevens worden ingezameld en hoe?  
 

Een “persoonsgegeven” is elke informatie die betrekking heeft op een natuurlijk persoon die 
geïdentificeerd of identificeerbaar kan zijn, zij het direct of indirect (hierna “gegevens”). 

 

Het OCMW verzamelt uw gegevens met name wanneer u een aanvraag voor sociale steun of recht op 
maatschappelijke integratie indient, een woning aanvraagt, onze website bezoekt, u kandidaat stelt, 
enz.  

 

Voor een goed beheer van uw aanvragen en dossiers kan het zijn dat onze medewerkers de volgende 
gegevenscategorieën verzamelen:  

• Informatie met betrekking tot uw identiteit: naam, voornaam, rijksregisternummer, 
geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;  

• contactinformatie: adres, telefoonnummer, e-mailadres;  

• informatie over het gezin: gedetailleerde gezinssamenstelling;  

• financiële informatie: rekeningnummer, maandelijkse en jaarlijkse inkomsten (uit beroep, 
immobiliën, …), gezinsbijslag of sociale uitkeringen, pensioenstrookje, aanslagbiljet van de 
personenbelasting;  

• informatie over de opleiding: curriculum vitae, diploma’s, certificaten; 

• gevoeligere persoonlijke informatie: in bepaalde gevallen een uittreksel uit het strafregister of 
medische gegevens (Katz-schaal, medisch verslag, toestand bij de mutualiteit en 
verblijfssituatie).  

 

Dit is een niet-limitatieve lijst met voorbeelden. 

IV.  Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens 
ingezameld en verwerkt?  

 
De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking en de organisatie 
van het OCMW.  
 
Het OCMW kan uw gegevens met name voor de volgende doeleinden verwerken:  
 

• Het beheer van aanvragen voor psychosociale begeleiding;  
• Het beheer van aanvragen voor verschillende vormen van sociale dienstverlening 

(gezondheidszorg, huisvesting, huurwaarborg, enz.);  
• Het beheer van aanvragen voor schuldbemiddeling;  
• De opvolging op het vlak van socio-professionele integratie;  
• De begeleiding aan huis van personen;  
• Hulp bij huisvesting en opvang;  
• Het beheer van vastgoed;  
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• Het onthaal in de kinderopvang;  
• Het beheer van het personeel van het OCMW en de kandidaatstellingen. 

 

Dit is een niet-limitatieve lijst met voorbeelden.  

 

Door zelf uw persoonsgegevens aan het OCMW te verschaffen, oefent u er controle op uit. Als 
bepaalde informatie onjuist of onvolledig zou blijken, behouden we ons het recht voor om bepaalde 
voorziene operaties tijdelijk of definitief te weigeren.  

V. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?  
 
Uw persoonsgegevens zijn in de eerste plaats bestemd om uitsluitend voor interne doeleinden van het 
OCMW te worden gebruikt. Bovendien heeft het OCMW alle mogelijke technische en organisatorische 
maatregelen genomen om elke toegang tot of elk ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te 
vermijden. 

 

Het OCMW deelt een aantal van uw persoonsgegevens met verschillende openbare instanties of privé-
instellingen in het kader van de uitvoering van zijn missies, wanneer het daartoe is gehouden krachtens 
de wet of een gerechtelijke beslissing.  

 

Het OCMW geeft een aantal van uw gegevens door aan zijn onderaannemers voor zover dit strikt 
noodzakelijk is voor de werking van bestaande applicaties of beheerssystemen waar het OCMW 
gebruik van maakt.  

 

De communicatie aan deze derden gebeurt enkel voor de bovengenoemde doeleinden, binnen de 
grenzen van de grondslagen van de rechtmatigheid en met respect voor de fundamentele rechten 
zoals het beroepsgeheim en de passende waarborgen die de AVG vereist.  

VI. Rechtmatigheid van de verwerking 
 

In het kader van zijn sociale missie gebruikt het OCMW uw gegevens uitsluitend op basis van een van 
de volgende gronden, conform artikel 6 van de AVG:  

• De verwerking is noodzakelijk met het oog op het naleven van een wettelijke verplichting 
waaraan het OCMW is onderworpen;  

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of 
relevant voor het uitoefenen van het openbaar gezag waarover het OCMW beschikt;  

• U heeft uw toestemming gegeven voor de gegevensverwerking voor een of meerdere 
specifieke doeleinden;  

• De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen die op uw vraag worden genomen;  

 

Het OCMW verbindt zich ertoe de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is voor dit doeleinde.  
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VII. Bewaren van uw gegevens 
 

Om aan zijn wettelijke (sociale, fiscale, enz.) verplichtingen te voldoen, bewaart het OCMW uw 
gegevens gedurende de verplichte termijn zoals voorzien in de wettelijke bepalingen die van 
toepassing zijn.  

 

VIII. Wat zijn uw rechten?  
 

In artikels 12 tot 22 waarborgt de AVG verschillende rechten aan de betrokken personen zoals u.  

 

Niettemin zijn bepaalde van deze rechten aan wettelijke voorwaarden onderworpen. Ze kunnen 
worden uitgeoefend onder de voorwaarden zoals voorzien in de reglementering en onder voorbehoud 
dat ze geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden (beroepsgeheim, privacy, enz.). 

 

Als betrokken persoon heeft u met name de volgende rechten met betrekking tot de 
persoonsgegevens die het OCMW van u verwerkt:  

 

Recht op informatie: Conform het transparantiebeginsel van de AVG heeft u recht op duidelijke 
informatie over de gegevens die het OCMW over u heeft bewaard en verwerkt;  

 

Recht op toegang tot de persoonsgegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen 
en er een gratis kopie van te ontvangen;  

 

Recht op verbetering: U heeft het recht om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of 
vervolledigen; 

 

Recht op schrapping: U heeft het recht om uw gegevens zo snel mogelijk te laten wissen in bepaalde 
omstandigheden, met name wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden 
waarvoor ze zijn ingezameld of verwerkt;  

 

Recht op de beperking van de verwerking: U heeft het recht om het gebruik van bepaalde gegevens te 
laten stopzetten, desgevallend tijdelijk, met name wanneer deze gegevens het onderwerp van een 
bezwaar zijn (met uitzondering van de bewaring van de gegevens); 

 

Recht op intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking met uw toestemming is gebeurd, 
heeft u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit inbreuk maakt op de 
rechtmatigheid van de verwerking die gebaseerd is op de instemming die gebeurde voor de intrekking 
ervan;  

 

Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens: Slechts als de verwerking is gebeurd met uw 
voorafgaandelijke toestemming of voor de uitvoering van een contract, heeft u het recht te vragen om 
de gegevens die u heeft aangeleverd te ontvangen voor persoonlijk gebruik of om ze aan een derde 
naar keuze over te dragen, in een door een machine leesbaar formaat, voor zover dat technisch 
mogelijk is.  
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IV. Hoe kan u deze rechten uitoefenen? 
 
U kan deze rechten uitoefen door het aanvraagformulier gedateerd en ondertekend terug te sturen  

• Per e-mail naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) op het volgende adres: 
securite@cpasenghien.be 
• Of per post naar OCMW Edingen, Hovesstraat 109 – 7850 Edingen 

 

U kan het aanvraagformulier in Pdf-formaat downloaden door HIER te klikken.  

 

Opgelet! 

Bij de aanvraag moet een kopie van uw identiteitsbewijs worden gevoegd.  

 

Als u van mening bent dat het OCMW uw persoonsgegevens niet volgens de geldende reglementering 
heeft beschermd en/of verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35 - 1000 BRUSSEL 

Telefoon: 02/274.48.00 

E-mail: commission@privacycommission.be 
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

V. Bijwerking 
 
Het OCMW Edingen kan op elk moment zijn Privacy Charter bijwerken. De wijzigingen zullen altijd 
duidelijk in dit Privacy Charter aan de Gebruikers worden meegedeeld.  
 

https://www.enghien-edingen.be/nl/mijn-stad/andere-diensten/ocmw/rgpd-1/20190704-aanvraagformulier.docx/view
mailto:commission@privacycommission.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

