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1 Rechten en mogelijkheden van verweer van de betrokkene (individu van wie persoonsgegevens worden verwerkt) in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

§1. Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de
betrokkene betrekking hebben, wordt de betrokkene overeenkomstig de bepalingen van
de GDPR geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens en de rechtsgrond voor
deze gegevensverwerking.
§2. De betrokkene die hierom verzoekt, heeft het recht om vanwege de
verwerkingsverantwoordelijke kosteloos kennis te krijgen en éénmalig kosteloos een kopie
te krijgen van:
-

het al dan niet bestaan van verwerkingen van op hem betrekking hebbende
persoonsgegevens;
de gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de
oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het
recht op inzage worden uitgesloten;
de doeleinden van deze verwerkingen;
de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de
bewaartijd van deze gegevens;
de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
de rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens;
de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij de betrokkene zelf werden
ingezameld;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze
persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die
besluitvorming.

§3. De betrokkene die hierom verzoekt, heeft bovendien het recht om door de
verwerkingsverantwoordelijke kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte
persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan de betrokkene tevens
vragen dat zijn persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een
aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van zijn persoonsgegevens werd
gecontroleerd. Slechts indien de verwerkingsverantwoordelijk vaststelt dat de
persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of
aangevuld.
§4. De betrokkene heeft voorts het recht om te vragen dat de
verwerkingsverantwoordelijke een kopie van zijn persoonsgegevens overmaakt aan de
betrokkene zelf en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar keuze van de
betrokkene, en dit in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over
te dragen. Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door de
betrokkene die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden louter op grond van een
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene én voor zover de overdracht de privacy van
anderen niet nadelig beïnvloedt.
§5. Indien de betrokkene meent dat zijn persoonsgegevens niet meer mogen worden
verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of
onrechtmatig worden verwerkt), dan kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens
definitief gewist worden. In plaats van wissing kan de betrokkene als alternatief ook vragen
dat zijn persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt
(behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).
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De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te
wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig
de GDPR.
§6. Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan de
betrokkene de verwerking van zijn persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of op de uitoefening van
een taak van algemeen belang of van openbaar gezag, doen staken door een bezwaar
hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord van de
verwerkingsverantwoordelijke kan de betrokkene verzoeken om die persoonsgegevens
alvast tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen).
Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de betrokkene in
elk geval doen staken door een bezwaar in te dienen.
§7. Buiten de gevallen bedoeld in de paragrafen 3, 5 en 6 van dit artikel kan de betrokkene
eveneens verzoeken dat zijn persoonsgegevens nog wel worden bewaard, maar niet verder
worden verwerkt (behoudens in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) indien de
verwerkingsverantwoordelijke ze niet meer nodig heeft, maar de betrokkene ze nog wel
nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.
De wettelijk bepaalde gevallen waarin de verwerking alsnog kan plaatsvinden, ondanks het
verzoek van de betrokkene om zijn persoonsgegevens voorlopig niet verder te verwerken,
zoals bedoeld in de paragrafen 3, 5, 6 en 7 van dit artikel, zijn de volgende:
-

indien de betrokkene zijn specifieke toestemming geeft;

-

indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens nodig heeft in het
kader van een rechtsvordering;

-

ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
of

-

om gewichtige redenen van algemeen belang.

§8. De betrokkene die hierom verzoekt, heeft bovendien steeds de mogelijkheid om zich te
verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen van zijn persoonsgegevens met het oog
op een individuele besluitvorming die voor de betrokkene rechtsgevolgen of gevolgen met
een soortgelijke impact meebrengen.
De verwerkingsverantwoordelijke is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien hij
zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene.
§9.Voor de uitoefening van zijn rechten bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 8 van dit
artikel kan de betrokkene een verzoek indienen bij de Data Protection Officer, Merestraat
80 9300 Aalst of via dpo@asz.be of 053/76.68.16.
Na indiening van het verzoek van de betrokkene zal de betrokkene een
ontvangstbevestiging ontvangen en zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk
en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden
gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie
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maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal de
verwerkingsverantwoordelijke dit meedelen aan de betrokkene.
Indien het verzoek van de betrokkene onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de
identiteit van de verzoeker, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke de nodige
bijkomende informatie opvragen. Indien de verzoeker weigert om de nodige informatie te
verstrekken, kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren.
De verzoekprocedure is kosteloos voor de betrokkene. Indien het verzoek van de
betrokkene echter kennelijk ongegrond is of indien de betrokkene buitensporig gebruik
maakt van zijn rechten, met name indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief wordt
ingediend, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren ofwel een
redelijke vergoeding aanrekenen naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan
met deze verzoeken.
§10. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit Privacyreglement of van
de GDPR niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden
tot:
-

de DPO
de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of
de bevoegde rechter.
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