Model voor de gemeenten van het beleid inzake de eerbiediging van persoonsgegevens in
het kader van de afgifte van het uittreksel uit het centraal bestand voor de verwerving van
een gezelschapsdier

1.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zîn van de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens is de gemeente
0<ê ^CT/s_r
hierna "de gemeente"
genoemd
De gemeente verbindt zich ertoe uw gegevens te beschermen en te verwerken in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vnje verkeer
van deze gegevens (hierna de “AVG") en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tôt de verwerking van
persoonsgegevens.
De volledige tekst van deze wetgeving is beschikbaar op de website van
Gegevensbeschermingsautonteih www gegevensbeschermingsautoriteit be

2.

de

Doel

Artikel 12 van de AVG schnjft voor dat betrokkenen op beknopte, transparante, begnjpelijke
en gemakkelyk toegankelijke wijze over hun rechten moeten worden gemformeerd.
Het doel van dit beleid is om enerzijds te voldoen aan de informatieplicht van de gemeente
en anderzijds uit te leggen welke gegevens de gemeente verwerkt, waarom, hoe en hoelang
ze deze bewaart, aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven, wat uw rechten zijn
met betrekkiing tôt uw gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen
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Welke persoonsgegevens verwerken we?

De gemeente verzamelt en gebruikt op beperkte wijze alleen de nodige en relevante
oersoonsgegevens voor de uitvoerîng van onze taken, zoals beschreven in punt 4.
De verwerkte gegevens dîenen voor
persoonlijke identificatie (achternaam, voornaam, pnvéadres, telefoonnummer,
geslacht, enz.);
elektromsche identificatie (met inbegnp van de volgende gegevens e-mailadres).

4.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verzamelen, verwerken en
bewaren we uw persoonsgegevens die u in de klacht vermeldt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de noodzaak om te voldoen aan
je verplichtmgen (artikel 6 § 1 c) van de AVG) om na te gaan of de persoon met onderworpen
s noch aan een verbod om een dier te houden, noch aan een intrekking van de vergunning
3m een dier te houden in toepassmg van artikel D.46 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek
en artikel D.144 van boek I van het Milieuwetboek.
Deze verwerking wordt geregeld door
het Waalse Dierenwelzijnwetboek;
deel VIII van boek 1 van het Milieuwetboek,

verordenmg (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Tl apnl 2016
mzake de beschermmg van natuurlyke personen in verband met de verwerkmg van
persoonsgegevens en het vrye verkeer van die gegevens;
de wet van 30 juli 2018 mzake de beschermmg van natuurlyke personen met betrekkmg
tôt de verwerkmg van persoonsgegevens
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Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De gemeente deelt de over u verzamelde gegevens enkel op vertrouwelyke wyze met de
gemachtigde ontvangers, in het kader van een wet, een decreet of een in België geldende
regelgevmg. Deze ontvangers zijn.
De Waalse overheidsdienst voor landbouw, natuurlyke hulpbronnen en milieu.

6.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de geldigheidsduur van het uittreksel uit het
centraal bestand, dus één maand
Na het verstryken van de vooropgestelde bewanngstermijn stelt de gemeente ailes m het werk
om ervoor te zorgen dat de betreffende gegevens zyn gewist

7.

Wat zijn uw rechten met betrekking tôt de door ons verzamelde gegevens en hoe kunt
u die uitoefenen?

De betrokkenen ofwel de personen wier persoonsgegevens via de website worden verwerkt,
hebben verschillende rechten
recht op mformatie' op grond van de transparantieplicht dient de gemeente u
mformatie te verstrekken over de verwerkmg van persoonsgegevens, Dat is het doel
van dit beleid.
recht op toegang u hebt te allen tyde het recht te weten ot de gemeente uw
persoonsgegevens al dan met verwerkt en of ze deze verwerkt, raadpleegt of er een
kopie van krygt,
recht op correctie. u hebt het recht om uw onvolledige, onjuiste, ontoereikende of
achterhaalde persoonsgegevens onverwijld te laten comgeren.
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Hoe zorgt de gemeente voor de beveiliging van uw gegevens?

De gemeente stelt ailes in het werk om uw gegevens optimaal te beschermen tegen illegaal
of ongeoorloofd gebruik, verlies, diefstal of wyzigmg Daartoe maakt de gemeente gebruik
van fysieke, admimstratieve, orgamsatonsche en technologische maatregelen volgens de
regels van de kunst
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Wat gebeurt er in geval van een gegevenslek?

In geval van een mbreuk met betrekking tôt persoonsgegevens verbmdt de gemeente zich
ertoe de gegevensbeschermingsautonteit in kennis te stellen overeenkomstig de vereisten van
de AVG

10 Aanpassingen van dit beleid

De gemeente behoudf zich het recht voorte allen fijde correcties, wijzigmgen of aanvullmgen
in dit beleid aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze actîviteiten en
wettelijke voorschnften.

