Privacyverklaring
Om als autonoom gemeentebedrijf een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met
persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We
zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, ook wel AVG).
Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over hoe we met jouw
persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring
Doeleinden en verwerkingsgronden
Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben
vastgelegd. Dit kan enkel:
-

om een wettelijke verplichting na te komen
voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou

Proportionaliteit
Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze
medewerkers hier discreet mee omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging
ervan.

Doorgifte
Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons
indienen. Daarbij worden je gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing
aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met
de archiefwetgeving.

Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
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-

recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke deze zijn, hoe
we deze gebruiken en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan
voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als
overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen om je gegevens niet
meer te gebruiken.
Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult
steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal
gebeuren.

Privacybeleid inzake het gebruik van onze website
Wanneer je onze websites bezoekt worden bepaalde gegevens verzameld die ons in staat stellen om onze
website te verbeteren en om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken.
Bij het bezoeken van onze websites verzamelen we je domeinnaam (IP-adres), informatie over de
pagina’s die je hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, informatie over de pagina’s die je op onze
website bezoekt, je emailadres (als je dit aan ons communiceert) en andere informatie die je ons vrijwillig
verstrekt.
Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de
gebruiker worden gezet door de server van een website. Cookies maken de surfervaring gemakkelijker en
aangenamer, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of hun voorkeuren
anoniem bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt,
andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag
bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site beter afstemmen op
de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Als je niet wilt dat een website cookies op je computer
plaatst, kun je je browser zo instellen. Als je de cookies weigert, is het mogelijk dat sommige onderdelen
van deze website niet of niet optimaal werken.

Contactgegevens
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar
info@agsa.aalst.be of per brief naar: AGSA, Hopmarkt 50 - 9300 Aalst
Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op
commission@privacycommission.be.

Historiek van deze privacyverklaring
Aangezien de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan kan wijzigen, vinden we het
belangrijk om je goed te informeren over wanneer onze privacyverklaring werd aangepast.
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Deze versie (versie 1.0) werd laatst aangepast op 25 mei 2018.

Versie-informatie
Reden voor
verandering

Intern Versienummer Datum

Extern versienummer en
datum publicatie

Initieel document

00.01

Versie 1.0, 25 mei 2018

2018-05-24

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING AALST
Hopmarkt 50 – 9300 Aalst
Tel. 053 / 73 24 95 – 053/ 73 24 96

