TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (hierna het Departement WVG) vraagt uw toestemming
om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van uw opdracht voor de hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden.
Het Departement WVG wenst daarvoor de volgende persoonsgegevens te verwerken:
- Uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
- Uw functiegegevens (functietitel, organisatie)
- Uw rijksregisternummer
- Uw startdatum (en indien gekend uw einddatum) van uw opdracht in de gevangenis
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Het digitaal bewaren met het oog op het actueel houden van de overzichtslijst van medewerkers hulpen dienstverlening aan gedetineerden
- Het digitaal bewaren met het oog op het toezenden van uitnodigingen en informatie.
- De vermelding in verslagen waar u aan deelneemt
- De vermelding op de deelnemerslijst van ondersteunings- en vormingsinitiatieven
De volgende personen en/of diensten zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:
- De leden van het beleidsteam
- De leden van het coördinatieteam
- De gevangenisdirectie, de penitentiair assistenten, het personeelssecretariaat van de gevangenis
- Werknemers van de afdeling Welzijn en Samenleving
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het Departement WVG,
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel met e-mailadres welzijnensamenleving@vlaanderen.be.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ook vragen
om de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt
u steeds bezwaar maken tegen de verwerking.
Uw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na beëindiging van de opdracht.
Met bijkomende vragen over uw rechten en andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw
persoonsgegevens binnen het Departement WVG, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming
contacteren via veiligheidsconsulent@vlaanderen.be. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de
naleving van de privacywetgeving binnen het Departement WVG.
U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
____________________

Indien u akkoord gaat dat het Departement WVG uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden
omschreven in dit formulier, dan vragen wij u om de onderstaande toestemmingsverklaring in te vullen en te
ondertekenen.
Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden omschreven in dit formulier,
dan mag u uiteraard weigeren om uw toestemming te verlenen zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven.
Bovendien kunt u uw toestemming steeds intrekken zonder daarvoor een reden op te geven. Als u uw
toestemming intrekt, dan zal het Departement WVG uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de
doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming.
____________________

TOESTEMMINGSVERKLARING

…………………………………………………………………………………………………… (Voornaam + naam)
geeft de toestemming aan het Departement WVG om persoonsgegevens te verwerken op de wijze en onder
de modaliteiten zoals omschreven in dit formulier.

Plaats:
Datum:

Handtekening:
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