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1.

Goedkeuring verslag vergadering 9 mei 2018.

Het verslag van 9 mei 2018 wordt goedgekeurd.
1 opmerking: ivm punt 3 van het verslag. Mevrouw Indrani Muyldermans geeft aan het
overzicht van de bijdrage van de stad aan IGEMO van de laatste jaren te hebben ontvangen,
maar nog niet deze van het Sociaal Huis. Dit laatste zal haar worden bezorgd.

2.

Geactualiseerd informatieveiligheidsbeleid stad en Sociaal Huis Mechelen in het
kader van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(toelichting door Hilde Nys, informatieveiligheidsconsulent).

Mevrouw Hilde Nys, informatieveiligheidsconsulent voor de Groep Mechelen, geeft een
toelichting. De presentatie wordt opgeladen bij dit verslag.
Aansluitend op de toelichting worden volgende vragen gesteld:
 Vraag van mevrouw Freya Perdaens:
Hoe zit het met de protocollen voor de emailadressen binnen Groep Mechelen?
M.a.w. hoe gemakkelijk kunnen externen inbreken in de mail?
Antwoord van mevrouw Hilde Nys: momenteel zijn de emailadressen beveiligd via een
SPF-record.
 Vraag van mevrouw Indrani Muyldermans:
Hoe gemakkelijk kunnen foto’s van ID-kaarten en reispassen worden geraadpleegd?
In 'Mijn Dossier' vind ik heel veel raadplegingen van mijn gegevens.
Antwoord van mevrouw Hilde Nys: de dienst Bevolking kan aan deze gegevens. De foto
die op een ID-kaart staat, wordt opgeslagen in het rijksregister van de persoon. Bij een
opvraging uit het rijksregister, komt de foto automatisch bij de persoon.
We zijn ons er van bewust dat er, in het kader van de aanvraag en aflevering van een
nieuwe ID-kaart er in 'Mijn Dossier' heel wat raadplegingen verschijnen, maar dit zijn geen
manuele raadplegingen. Dit zijn veelvuldige automatische checks die door het Cipalsysteem worden uitgevoerd. ’s Nachts worden automatische lijsten getrokken van mensen
die een ID-kaart hebben aangevraagd, maar nog niet zijn komen ophalen. Vandaar de
veelvuldige raadplegingen op tijdstippen dat de kantoren normaal gezien gesloten zijn.
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