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INLEIDING 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE OVER JOU? 

In het kader van jouw vrijwilligerswerk voor lokaal bestuur Tervuren verwerken we van jou de 
volgende categorieën persoonsgegevens: 

 

Identificatiegegevens bv. naam, voornaam, titel, foto’s, video-opnames, … 

Contactgegevens bv. adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactpersoon in 
geval van noodgevallen, … 

Persoonlijke kenmerken bv. geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, … 

Financiële informatie bv. bankrekeningnummer, salaris, bonussen, … 

Rijksregisternummer  

 

2. WAAROM EN OP WELKE GROND VERWERKEN WE JOUW 
PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig 
is met betrekking tot het specifieke doel van het opzetten, beheren of beëindigen van jouw 
contractuele vrijwilligersrelatie met lokaal bestuur Tervuren. 

De belangrijkste doelen voor het verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers zijn: 

• verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke schade en rechtsbijstand), 

• contactname bij een wijziging in de planning, 

• contactname om te kunnen informeren 

• uitbetalen van een vergoeding 
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Verder verwerken wij alleen jouw persoonsgegevens: 

• wanneer we daarvoor toestemming hebben verkregen 

• voor de vervulling van een taak in het algemeen belang van lokaal bestuur Tervuren of in 
het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan lokaal bestuur Tervuren is 
opgedragen; 

• in geval van een noodsituatie, op basis van jouw vitale belang (bv. ongeval). 

Als we jouw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel dan waarvoor deze 
oorspronkelijk werden verzameld, of als je vrijwillig niet-essentiële persoonsgegevens 
verstrekt, zullen we altijd jouw toestemming vragen (bv. In verband met evenementen, foto's 
gepubliceerd op het intranet, website of sociale media). Bovendien heb je altijd het recht om 
deze toestemming in te trekken. Deze intrekking van toestemming heeft echter geen invloed 
op de verwerking die voorafgaand aan de intrekking van toestemming heeft plaatsgevonden. 

3. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Jouw persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld voor de doeleinden zoals hierboven 
beschreven. Alleen medewerkers die toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun taken 
krijgen toegang tot de persoonsgegevens. We bevestigen dat er voldoende waarborgen zijn 
voor de interne verwerking van de persoonsgegevens van onze vrijwilligers. 

Jouw persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan organisaties in derde landen 
gelegen buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dit vereist of toegestaan is 
volgens de toepasselijke privacywetgeving en alleen als de ontvanger in dat land de juiste 
voorzorgsmaatregelen biedt om een adequaat niveau van gegevensbescherming te 
waarborgen. 

Neem bij vragen over het delen van jouw persoonsgegevens contact op met onze DPO via 
informatieveiligheid@tervuren.be. 

4. HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet 
langer worden bewaard dan nodig om de bovengenoemde doelen te bereiken of zoals 
noodzakelijk in het kader van een contract of wettelijke verplichting. 

Houd er echter rekening mee dat deze periode langer kan zijn dan de periode gedurende 
welke de vrijwilliger voor lokaal bestuur Tervuren werkt of in verband wordt gebracht met 
lokaal bestuur Tervuren. 

Als je vragen hebt over de bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens, neem dan contact 
op met onze DPO via informatieveiligheid@tervuren.be. 

5. UW RECHTEN EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN 

Als vrijwilliger heb je de mogelijkheid om alle rechten van betrokkenen uit te oefenen zoals 
bepaald in de AVG. Als je één (of meer) van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact 
op met onze DPO via: informatieveiligheid@tervuren.be. 

Verzoeken kunnen kosteloos worden afgehandeld, behalve wanneer lokaal bestuur Tervuren 
de aanvraag als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals het geval is bij 
herhaald verzoek). 

Verzoeken worden binnen één maand verwerkt. Deze periode kan eventueel met twee 
maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. 
In het geval van een verlenging van de termijn, word je op de hoogte gebracht, inclusief de 
redenen voor de verlenging. Lokaal bestuur Tervuren kan de betaling van een redelijke 
vergoeding vragen op basis van de gemaakte administratieve kosten. 

mailto:informatieveiligheid@tervuren.be
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De volgende rechten kunnen worden uitgeoefend: 

• Recht van toegang tot jouw persoonsgegevens 

• Recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en bezwaar 

• Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

• Het recht om een klacht in te dienen: Als je op enig moment van mening bent dat lokaal 
bestuur Tervuren inbreuk maakt op jouw privacy, heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de DPO van lokaal bestuur Tervuren via: informatieveiligheid@tervuren.be 
of rechtstreeks bij de Vlaamse toezichtcommissie: 

Vlaamse toezichtcommissie 
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
Tel: +32 (0)2 553 50 47 
E-mail: contact@toezichtcommissie.be 

6. HOE BESCHERMEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Lokaal bestuur Tervuren erkent haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend 
beveiligingsniveau met betrekking tot de informatie die je verstrekt. Daarom hebben we 
verschillende maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, wijziging, toevallige of onwettige vernietiging, ongeautoriseerde openbaarmaking van 
of toegang tot de persoonsgegevens van vrijwilligers. 

We hebben onder andere de volgende beveiligingsinspanningen gedaan: 

• bewustzijn: privacybeleid, bewustmakingssessies voor alle medewerkers en bepaalde 
groepen die persoonsgegevens verwerken in hun functie, enz.; 

• organisatorische maatregelen: beperkte toegang tot en bewaking van gebouwen, 
informatiesystemen en bestanden enz.; 

• technische maatregelen: firewalls en encryptie, bescherming door persoonlijke 
wachtwoorden en verificatie, volgens het "need-to-know" proportionaliteitsbeginsel etc. 

7. WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING 

Wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht. Dit zal 
alleen worden gedaan in overeenstemming met de AVG of andere privacygerelateerde 
voorschriften en wetten. Wanneer we de inhoud van deze verklaring wijzigen, veranderen we 
de datum en het versienummer van de 'laatste update' van deze privacyverklaring. Je wordt 
op gepaste wijze op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. 

8. CONTACT 

Als je vragen hebt over de inhoud van deze verklaring, de verwerking van jouw 
persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevens 
verwerkt door lokaal bestuur Tervuren, kan je contact opnemen met onze DPO via 
informatieveiligheid@tervuren.be. 
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