Verklaring gegevensbescherming
Deze verklaring wil u op een eenvoudige manier alle nodige informatie bezorgen over de verwerking
van uw persoonsgegevens.
"U", dat bent u, de bezoeker van de website of de gebruiker van een onlinedienst van het
gemeentebestuur van Ukkel.
"Wij", dat is het gemeentebestuur van Ukkel, Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel.

Welke soorten gegevens worden er verwerkt?
Via het gebruik van deze website verwerken wij:




Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, IP-adres van het toestel waarmee u deze
website bezoekt;
Gegevens over uw aanvragen wanneer u een gemeentedienst per mail contacteert;
Gegevens over de pagina's die u op deze website bezoekt.

Via deze website gebruiken we geen particuliere gegevens, zoals gegevens die verband houden met
uw gezondheid, geloofs-, politieke of filosofische overtuiging, seksuele geaardheid of etnische
afkomst.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:
Uw vragen te behandelen
Met uw toestemming, wanneer u een gemeentedienst per mail contacteert, om een antwoord te
bieden op uw vragen, opmerkingen en suggesties.
Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen
We bewaren de identificatiecodes van de toestellen die verbinding maken met onze website en alle
activiteiten op de site. Zo kunnen we hackers voorkomen die de website en uw gegevens in gevaar
kunnen brengen en kunnen we hier onderzoek naar voeren.
Onze diensten te verbeteren
Er worden anoniem bezoekersstatistieken bewaard. Zo komen we te weten welke pagina's vaak
bezocht worden en kunnen we onze website verbeteren.

Aan wie worden deze gegevens bezorgd?
Wanneer de gegevens die verzameld worden via deze website buiten het gemeentebestuur
gecommuniceerd worden, gebeurt dit zo dat u niet geïdentificeerd kunt worden op basis van deze
gegevens.
De statistische gebruiksgegevens van de website zijn anoniem. Ze kunnen dus onmogelijk gekoppeld
worden aan een persoon.
In bepaalde gevallen verplicht de wet ons deze informatie aan de juridische of onderzoeksinstanties
te bezorgen.
Uw gegevens worden evenmin opgeslagen buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De bezoekersgegevens van de website worden één jaar bijgehouden.

Wat zijn uw rechten?
De wet geeft u toestemming om:








Duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens;
Een rechtzetting van uw gegevens te vragen;
Een kopie van uw gegevens te verkrijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag);
Te vragen gegevens te wissen, voor zover het niet wettelijk verplicht is deze gegevens te
bewaren;
Te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
Te vragen de verwerking van uw gegevens op te schorten (zonder ze uit te wissen);
Uw toestemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken.

Deze rechten zijn van toepassing op alle verwerkingen door het gemeentebestuur van Ukkel, maar ze
kunnen beperkt worden door bepaalde wetten en reglementen.
Voor deze aanvragen stuurt u een e-mail naar
privacy@ukkel.brussels
Of schrijft u naar het volgende adres:
Privacy, Gemeentebestuur van Ukkel, Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen
Indien u geen bevredigend antwoord krijgt op een vraag die verband houdt met uw
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Verantwoordelijke Gegevensbescherming:
dpo@ukkel.brussels
Of schrijft u naar het volgende adres:
Verantwoordelijke Gegevensbescherming, Gemeentebestuur van Ukkel, Jean Vander Elstplein 29,
1180 Brussel.
U kunt eveneens een klacht indienen bij de controle-instelling:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

