SOCIAAL HU¡$
TERVUREN

Gemeente Tervuren
Afdeling Mens - Sociaal Huis
Dienst welzijn

OPVANG VLUCHTELINGEN UIT OEKRAINE
I

nsch r'rjvi ng kand idaat-gastgezin

Aan de hand van dit formulier bevestigt u uw kandidatuur als gastgezin voor de opvang
van vluchtelingen uit OekraÏne. Dit formulier heeft tot doel de nodige gegevens te
verzamelen, zodat de dienst welzijn uw gezin correct kan registreren in de housing tool
van de Federale en de Vlaamse Overheid.

Gegevens van het gastgez¡n

Naam

Voornaam:

Mâiladres:

Telefoonnr.:

Adres:

Gegevens van de opvanglocatie
Maximum aantal opvangplaatsen:
Beschikbaar vanaf:

Beschikbaar tot:

\
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Aantal kamers:
Aantal bedden voor volwassenen:
Aantal bedden dubbel:
Aantal kinderbedden:
Huisdieren toegelaten?

JAINEE

Vlot bereikbaar met openbaar vervoer?

JAINEE

Bijlagen
Het gastgezin voegt volgende bijlage toe aan deze kandidatuur:

'

model 595 van het strafregister

De rechtstreekse link naar het strafregister: ht-.tps:,/.1ter-vU.r-en.eggyflow.belneyv,/SR,. 5x

Ð

Model 595 aanduiden

OF via wyu'W.f.prvuren,þe -> populair -> e-loket -> product "Uittreksel strafregister".
" volmacht

voor het opvragen van model 595 van het strafregister

" toestemmingsformulier

voor de verwerking van de persoonsgegevens

\
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Bijlage 2

- Volmacht voor het opvragen van model 595 van het strafreg¡ster

Deze volmacht dient door elke meerderjqrig gezinslid von het kondidoot-gostgezin
ingevuld en ondertekend te worden + toevoegen kopie von de identÌteitskoort, tenzij
het gosfgezin zelf de nodige uittreksels oanre¡kL
Ondergetekende,

geboren op

te

in 3O8O Tervuren, geeft in het kader van de kandidatuur om als gastgezin vluchtelingen

uit OekraÏne op te vangen, volmacht aan het lokaal bestuur Tervuren om een uittreksel
uit het strafregister (model 595) op te vragen.
Datum:

Handtekening:

geboren op

te

in 3O8O Tervuren, geeft in het kader van de kandidatuur om als gastgezin vluchtelingen

uit OekraÏne op te vangen, volmacht aan het lokaal bestuur Tervuren om een uittreksel
uit het strafregister (model 595) op te vragen.
Datum:

Handtekening:

\
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Ondergetekende,

geboren op

te

in 3O8O Tervuren, geeft in het kader van de kandidatuur om als gastgezin vluchtelingen

uit OekraÏne op te vangen, volmacht aan het lokaal bestuur Tervuren om een uittreksel
uit het strafregister (model 595) op te vragen.
Datum:

Handtekening:

geboren op

te

en wonende te
in 3O8O Tervuren, geeft in het kader van de kandidatuur om als gastgezin vluchtelingen

uit OekraÏne op te vangen, volmacht aan het lokaal bestuur Tervuren om een uittreksel
uit het strafregister (model 595) op te vragen.
Datum:

Handtekening:
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B'tjlage 3

- Toestemmingsformulier voor de verwerk¡ng van persoonsgegevens

Dit toestemmingsformulier heeft voor doel u:

-

-

Enerzijds in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens door het
Nationaal Crisiscentrum van de Belgische Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Hertogstraat 53, 1OOO Brussel (Hierna
"NCCN"), die worden verzameld in de "Housing tool", die door de gemeentelijke
coördinatoren wordt gebruikt voor de registratie van crisishuisvestingsplaatsen,
voor zover u een crisishuisvestingsplaats voorziet, de redenen waarvoor wij
deze gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren en de
uitoefeningsmodaliteiten van uw rechten betreffende deze gegevens;

uw toestemming te verkrijgen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in verband met de verstrekking van een

Anderzijds,

crisishuisvestingsplaats tijdens deze opvangcrisis.
1.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de vraag van de overheid om
crisishuisvestingsplaatsen ter beschikking te stellen van de vluchtelingen uit Oekraïne.
We gebruiken uw persoonsgegevens om u te contacteren over uw ter beschikking
gestelde crisishuisvestingsplaats en om enige informatie te verzamelen over het soort
accommodatie dat beschikbaar is. Daarnaast zullen bepaalde persoonsgegevens
gebruikt worden om statistieken over de beschikbare plaatsen op te stellen, teneinde
vraag en aanbod van crisishuisvestingsplaatsen op elkaar af te stemmen.
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij gebruiken en verwerken de volgende persoonsgegevens:

-

Uw voornaam en naam;

Naam/type van de crisishuisvestingsplaats;
Adres van de crisishuisvestingsplaats;
Uw telefoonnummer;
Wonen er al mensen op de crisishuisvestíngsplaatsen? (bv:tweede verblijf
Zijn (kleine) huisdieren toegelaten?
Periode van terbeschikkingstelling van de accommodatie.

);

Wijverwerken hiernaast gegevens over de plaatsen die u ter beschikking stelt.
3. Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig
artikel 6, 1, a) en voor de vervulling van een taak van algemeen belang overeenkomstig
artikel 6, 1, e) van de Algemene verordening gegevensbescherming (Hierna "AVG") die
aan ons werd toegekend overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit tot
oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering.
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4. Met wie delen wü uw persoonsgegevens?
Geen enkele gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zal
worden uitgevoerd behoudens wettelijke verplichtingen en middels de garanties vereist
krachtens de AVG.

Teneinde de voornoemde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens
mee aan de bevoegde leden binnen het NCCN en de volgende Belgische actoren in
het kader van hun opdrachten van algemeen belang:

o
o

Fedasih
De relevante gemeentelijke coördinatoren.

Fedasil kan contact met u opnemen voor zover uw crisishuisvestigingsplaats aan haar
behoeften voldoet. Haar medewerkers zullen u uitnodigen om uw persoonsgegevens te
delen en zullen uw gegevens in hun eigen systemen invoeren. Fedasil heeft toegang
tot uw persoonlijke gegevens op de "Housing tool", maar neemt uw gegevens niet over,
5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen in een cloud die zich in de EER bevindt.

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens worden voor maximaal 1 dag behouden na afloop van de
beschikbaarheidsperiode van de crisishuisvestigingsplaats, zoals door u opgegeven.

Alle gegevens zullen uit de "Housing tool" worden verwijderd zodra de huidige
opvangcrisis voorbij is. Als de overheid in tijden van crisis opnieuw een beroep zou
doen op burgers voor huisvesting, zult u zich opnieuw kandidaat moeten stellen.
Zodra uw huisvestingsplaatsen volledig zijn toegewezen, zullen uw persoonsgegevens
en de door u verstrekte gegevens over de crisishuisvestingsplaatsen uit de "Housing
tool" worden verwijderd, aangezien deze plaatsen niet langer beschikbaar zijn. Neem
opnieuw contact op met de gemeentelijke coördinator wanneer u weer vrije plaatsen
heeft.
7. Wat

zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

ln overeenstemming met de toepasbare regelgeving beschikt u over verschillende
rechten, met name:

.

Recht van inzage:

u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw

persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. Deze
informatie wordt gepreciseerd in artikel 13 en 14 van de AVG en betreft met
name de doeleinden en de juridische basis van de gegevensverwerking, de
gegevenscategorieën, de bestemmelingen en, indien mogelijk, de bewaartermijn,
het bestaan van rechten in het voordeel van de betrokken per soon
de
mogelijkheid voor de betrokken persoon om een bezwaar in te d
controleautoriteit.

\
.\
\
OCMWTervuren, Markt 7A bus g,

-

gOgO Tervuren,

S0CIAAL HUIS Gemeente Tervuren
TERVUREN Afdeling Mens - Sociaal Huis

bladnummer

7

.

rectif¡cat¡e: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of
onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

.
.

Recht op gegevensw¡ssing: u kan het wissen van uw persoonsgegevens eisen.

Recht

op

Recht op beperking van de verwerking: u kan de beperking van de verwerking
van uw persoonsgegevens vragen indien u uw recht op bezwaar uitoefent,
indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking ervan
onrechtmatig is of indien u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de
uitoefening of de onderbouwing van uw rechtsvorderingen. Dit betekent dat de
verwerking van uw gegevens enigszins "opgeschort" zal zijn, behoudens
uitzonderingen.

.

Recht van bezwaar: u kan een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

.

Recht op het intrekken van uw toestemming:

u heeft het recht om uw

toestemming op elk moment in te trekken.

Wij nodigen u uit om, in eerste instantie, de relevante gemeentelijk coördinator te
contacteren om uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens.

U kunt uw rechten eveneens uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens door contact op te nemen met onze DPO via het formulier dat door
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld via de
volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen,
Een formulier in Word is ook beschikbaar op onze website en kan per post worden
toegezonden aan het volgende adres: Ter attentie van de DPO IBZ - FOD
Binnenlandse Zaken

lk,

- Leuvensesteenweg

ondergetekende naam

1,

lOOO Brussel.

voornaam

verklaar kennis te hebben genomen van dit document en stem toe dat het NCCN mijn
bovenvermelde persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor zover ik een
crisishuisvestingsplaats ter beschikking stel gedurende deze opvangcrisis.

Opgemaakt te

op

Handtekening:

\
.\
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