Algemene privacyverklaring
1. Inleiding
1.1.

Respect voor privacy

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het
hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader van deze website worden
verwerkt zullen dan ook met de nodige zorg worden behandeld en in overeenstemming
met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop uw
persoonsgegevens worden verwerkt binnen het kader van de elektronische inning van
verkeersboetes.

1.2.

“Persoonsgegevens verwerken”

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar
natuurlijke persoon (hierna “de betrokkene”). In het kader van deze website betreft het
alle noodzakelijke gegevens:
· om de overtreder te identificeren
· de verwijzing naar de overtreding vast te stellen, via het nummer van het procesverbaal
· de betaling van een verkeersboete mogelijk te maken
De verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van
persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer
betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de
gegevens.

1.3.

Belang van deze verklaring

Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen omdat deze betrekking heeft op
uw rechten als ‘betrokkene’. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan raden wij u aan om de nodige stappen
te nemen, bvb. door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen (zie verder:
“Uitoefening” van uw rechten).

1.4.

Meer info - verwijzing

Meer informatie over de privacywetgeving in België is te vinden op de website van de
Belgische privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl

2. Verwerkingsdoeleinde en rechtsgrond
De persoonsgegevens die bij het gebruik van deze elektronische toepassing inzake de
inning van verkeersboetes worden verzameld kunnen enkel worden verwerkt in het
kader van het beheer en verlenen van deze dienst.
De verantwoordelijke voor de verwerking waakt erover dat de ingezamelde
persoonsgegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn gelet op de hierboven
vermelde verwerkingsdoeleindes. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden
bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren.
De wettelijke basis tot oprichting van deze elektronische toepassing, vindt u in het
“Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot
uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met
het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de
administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de
politiediensten”.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking
De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn, overeenkomstig de
wetgeving inzake gegevensbescherming, verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in het kader van deze elektronische toepassing tot de inning van uw
verkeersboete.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Hij neemt rekening houdend met de waarschijnlijkheid en de
ernst van de eventuele vastgestelde risico’s de passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om aan te
tonen dat deze verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt
uitgevoerd. Deze maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
Contactgegevens:
De Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02/ 542 80 11
info@just.fgov.be
De Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel
02/ 504 85 13

4. Verwerkte persoonsgegevens
In het kader van deze website worden volgende categorieën van persoonsgegevens
verwerkt:
·
·
·
·
·

Identificatiegegevens van de overtreder
Nummer van het proces-verbaal
Nummerplaat
Plaats, datum en uur van de overtreding
Financiële gegevens relevant voor de tijdige en correcte uitvoering van deze
betaling

5. Ontvangers van uw gegevens
Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan aan wie/waaraan uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden enkel ter beschikking gesteld van derden die daar
wettelijk toegang tot mogen hebben.
Binnen het kader van de inning van uw verkeersboete krijgt volgende instanties toegang
tot uw persoonsgegevens en slechts voor zover dit noodzakelijk is om de betaling tijdig
en correct te registreren en uit te voeren:
· Bpost
· AXI
· CSC

6. Uw rechten als betrokkene
6.1.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens dient u inzage te krijgen in
volgende gegevens:
· het verwerkingsdoeleinde en de rechtsgrond
· de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
· de verwerkte categorieën van persoonsgegevens
· de bewaringstermijn van deze persoonsgegevens
· de ‘ontvangers’ van de verwerkte persoonsgegevens
Dit inzagerecht wordt u gegarandeerd door de informatie verstrekt onder punt 2 tot en
met 5 van deze privacyverklaring.
Daarnaast beschikt u binnen het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens
over het recht om:
· inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij de inning van uw verkeersboete
worden geregistreerd en verwerkt;
· de verbetering te eisen van foutieve gegevens;
· bezwaar te maken tegen de verwerking;
· klacht in te dienen bij de ‘toezichthoudende overheid’, zijnde de Privacycommissie.

6.2.

Uitoefening

Voor de uitoefening van uw rechten kan u zich richten tot de FOD Justitie. Wij vragen u
zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld. We wijzen
er ook op dat uw identiteit redelijkerwijs moet kunnen worden geverifieerd om uw
rechten uit te oefenen.
Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kan u de rechten uitoefenen van de
vertegenwoordigde. Zo kan bv. een ouder de rechten uitoefenen van zijn of haar
minderjarig kind.
Voor nadere informatie of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de
verwerkingsverantwoordelijk kan u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor
de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl)

7. Beveiliging en confidentialiteit
Enkel personen (dossierbeheerders) die daartoe gemachtigd zijn hebben toegang tot
uw persoonsgegevens en slechts voor zover die persoonsgegevens relevant zijn voor
het vervullen van hun wettelijke opdrachten.
Zij zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische
voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.
De betrokken organisaties nemen intern technische en organisatorische maatregelen
om te voorkomen dat uw (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt
worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.
De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens
interne regels beveiligd. Dat wordt op zijn beurt gecontroleerd waar nodig door een
externe auditor.
Maar u kan ook iets doen… Op bepaalde aspecten van de (technische)
gegevensverwerking hebben wij geen of onvoldoende invloed. Dat is bvb. het geval met
het internet of mobiele communicatie (bvb. smartphones), waar geen volledige
veiligheid kan worden geboden.
Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde
kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het overmaken van gegevens.
U kan mogelijk misbruik verhinderen of minstens bemoeilijken door:

·
·
·
·
·
·

een antivirussoftware te installeren en het regelmatig te actualiseren (update);
uw toestel of toegangsmiddelen niet onbeheerd achter te laten;
verlies van toegangsmiddelen (zoals wachtwoorden) onmiddellijk te melden;
u af te melden als u een toepassing (tijdelijk) niet gebruikt;
uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk te houden en “sterk” te maken;
alert te zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres, vreemde verzoeken (bv. een vraag naar cliëntgegevens over email);
· …
Voor meer informatie hierover zie ook https://www.safeonweb.be/nl

8. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden
aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de
harde schijf van) uw pc.
Deze cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte
communicatie tussen uw pc en onze website (bv. het mogelijk maken van een
beveiligde verbinding).
U kan – via de instellingen van uw internetbrowser - vermijden dat cookies
(automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dit kan wel een invloed hebben op de
communicatie met de website, bvb. doordat bepaalde gegevens niet kunnen worden
bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz.
U kan ook – manueel of via de instellingen van uw internetbrowser - na elke raadpleging
van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen. Aan de hand van
cookies kan men in principe niet “identificeren”.
Wel kan men achterhalen met welke computer u op het internet surft (o.a. via het
zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt
of als eenzelfde persoon inlogt vanop verschillende computers, is het al moeilijk om te
achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider.

