POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 7 AUGUSTUS 2020
BETREFFENDE DE OPZET VAN EEN LOKAAL INITIATIEF VOOR CONTACT- EN
BRONONDERZOEK ALS MAATREGEL OM DE VERSPREIDING VAN HET
CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Feiten


Naar aanleiding van de snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 in België en de naburige
landen werd op 13 maart 2020 beslist om in België dringende maatregelen te nemen, die
ondertussen verstrengd, versoepeld en opnieuw verstrengd werden. De maatregelen werden
getroffen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan ter bescherming van de openbare
gezondheid.



Door het invoeren van een reeks maatregelen via de diverse Ministeriële besluiten houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, daalden de
cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 gestaag.



De voorbije week-/weken nemen de cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19
opnieuw toe, zodanig dat de (gevreesde) tweede besmettingsgolf momenteel ontluikt en dit
mogelijks op een wijze die de eerste besmettingsgolf van de voorbije maanden sterk kan overstijgen;



Recent werden er daarom niet alleen op nationaal niveau opnieuw (verstrengde) "social-distancing"maatregelen getroffen, maar maakten-/maken ook de regionale en lokale niveaus in Vlaanderen
duidelijk toepassing van de hen beschikbare bevoegdheden om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 zoveel als mogelijk te beperken op hun respectievelijke grondgebied.



Op 5 augustus 2020 werd in dit verband door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin
en Armoedebestrijding t.a.v. de lokale besturen gesteld dat lokale initiatieven en het centrale
systeem van contact- en bronopsporing elkaar kunnen versterken. Na eerdere onduidelijkheid werd
hiermee aldus formeel bevestigd dat lokale besturen ook initiatieven voor contact- en brononderzoek
kunnen organiseren om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.



Teneinde een lokaal initiatief voor contact- en brononderzoek -geïnspireerd op het 2 scenario van
het Agentschap Zorg en Gezondheid (https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokale-initiatieven-voorbron-en-contactonderzoek-webinar-lokale-besturen)- op te zetten in Mechelen, wordt tussen de ELZ
Mechelen-Katelijne, in de persoon van de medisch expert uit de zorgraad, de stad én het OCMW
een protocol-/overeenkomst gesloten betreffende de verwerking van (persoons-)gegevens van
personen die zijn opgenomen in de Zorgatlas voor wat betreft het coronavirus COVID-19 (nl. positief
geteste patiënten, patiënten van wie de huisarts oordeelde dat hun negatief resultaat vals negatief
was én patiënten die de huisarts al heeft aangemeld bij het contactonderzoek zonder testresultaat)

de

Daarbij worden de (contact-)gegevens van deze personen in de Zorgatlas, door de medisch expert
uit de zorgraad, met inachtneming van het (gedeeld-) beroepsgeheim en/of de geïnformeerde
toestemming van de betreffende persoon die is opgenomen in de Zorgatlas, doorgegeven aan de
maatschappelijke assistenten resp. andere tot vertrouwelijkheid gebonden medewerkers van de stad
en het OCMW Mechelen, met het lokaal contact- en brononderzoek uit deze Politieverordening als
enig opzet.
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Juridische gronden


Gelet op artikel 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet, dat luidt als volgt:
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten
is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd : (…)
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;”



Gelet op artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet, dat luidt als volgt:
“In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of
andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen
opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden
bekrachtigd.”



Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 23 dat de
burgemeester de bevoegdheid verleent om aanvullende preventieve maatregelen te treffen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;



Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Argumentatie


Overwegende dat de burgemeester, ten behoeve van de inwoners van Mechelen, beschikt over de
bevoegdheid om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals het coronavirus
COVID-19, te voorkomen en te doen ophouden;



Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;



Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11
maart 2020; dat de WHO op 16 maart 2020 tevens het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen
aangaande de COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel heeft verspreid over de
wereld;



Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband
houden met het coronavirus COVID−19 een neerwaartse trend heeft gekend, maar het aantal
nieuwe (dodelijke) besmettingen recentelijk opnieuw (exponentieel) stijgt;
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Overwegende het ontstaan van nieuwe (plaatselijke) besmettingshaarden in Vlaanderen, die
aantonen dat de gezondheidssituatie (zeer) onstabiel is en bepaalde zones in Vlaanderen die
aanvankelijk als veilig werden beschouwd snel risicozones kunnen worden;



Overwegende dat de alertheid en de bezorgdheid voor een (nakende) tweede besmettingsgolf in
Vlaanderen dan ook gegrond zijn gelet op de ongunstige epidemiologische evolutie; dat het
CELEVAL-rapport van 26 juli 2020, zoals aangehaald in het ministerieel besluit van 28 juli 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
vaststelt dat er een begin is van een tweede golf van besmettingen met het coronavirus COVID-19 in
België, en dat de impact zich eveneens duidelijk laat voelen in het stijgend aantal
ziekenhuisopnames.



Overwegende dat er ook in Mechelen, na een periode zonder nieuwe besmettingen met het
coronavirus COVID-19, in de voorbije dagen-/week opnieuw besmettingen worden geregistreerd
volgens de (publiek) beschikbare gegevens van Sciensano (a rato van 38 nieuwe besmettingen per
100.000 inwoners);



Overwegende dat het coronavirus COVID-19 derhalve ook in Mechelen aan een heropflakkering is
begonnen, en het (o.m.) in het licht van de recent overschreden alarmgrens van 20 besmettingen /
100.000 inwoners, daarom noodzakelijk wordt geacht om aanvullende maatregelen te nemen in het
kader van de bescherming van de openbare gezondheid en ter vermijding dat de gezondheidszorg
(opnieuw) onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt;



Overwegende dat elke vertraging inzake het nemen van deze aanvullende maatregelen het risico op
een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 verhoogt, zodanig dat het
voorzien in deze maatregelen urgent en hoogdringend is;



Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid van de situatie van oordeel is dat
hij het besluit van de gemeenteraad niet kan afwachten, onder meer omwille van de noodzaak om
maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag
evolueren en evenmin kon voorzien worden dat (i) de tweede besmettingsgolf van het coronavirus
COVID-19 nu reeds de kop zou opsteken én (ii) het federale systeem van contact- en
brononderzoek (geruime tijd) kinderziekten zou vertonen, en op heden nog steeds niet op volle
toeren draait;



Overwegende de huidige periode van het politieke zomerreces, waarbij de eerstvolgende
gemeenteraad pas is voorzien op 7 september 2020;



Overwegende dat er in de zin van artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet dan ook sprake is van
onvoorziene gebeurtenissen (nl. de onverwacht snelle stijging van het aantal COVID-19
besmettingen jo. het falen van het federale/Vlaamse systeem van contactopsporing), waarbij het
geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;



Overwegende dat, in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID−19 in België, een
accurate opvolging van de gezondheidstoestand van personen noodzakelijk wordt geacht, waarbij
het cruciaal is om de contacten van met het coronavirus COVID-19 besmette personen op te sporen
en deze aan te sporen om de nodige maatregelen te nemen;
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Overwegende dat een lokaal initiatief van contact- en brononderzoek, binnen de grenzen en voor de
inwoners van Mechelen, een proportioneel en evenredig middel vormt om het risico van de
uitbreiding van de tweede besmettingsgolf zoveel als mogelijk in te dijken;
Teneinde dit (lokaal) systeem van contact- en brononderzoek zo efficiënt mogelijk te maken, wordt
een samenwerking opgezet tussen de ELZ Mechelen-Katelijne, in bijzonder de medisch expert uit de
zorgraad enerzijds en de stad en het OCMW Mechelen, in het bijzonder de maatschappelijke
assistenten resp. andere tot vertrouwelijkheid gebonden medewerkers, anderzijds inzake de
verwerking van (persoons-)gegevens van personen die in de Zorgatlas zijn opgenomen voor wat
betreft het coronavirus COVID-19, én de contacten van deze personen, weliswaar uitsluitend op
macroniveau;



Overwegende dat één van de noodzakelijke maatregelen bij het contact- en brononderzoek het
vroegtijdig opsporen is van personen die besmet zijn met het coronavirus COVID-19, zodat aan
deze personen de nodige aanbevelingen gegeven kunnen worden (thuisisolatie, telewerken …) om
te vermijden dat zij andere personen zouden besmetten met het coronavirus COVID-19.
Gezien de besmettelijkheid van het coronavirus COVID-19 is het ook nodig om na te gaan waar de
besmette persoon zijn/haar besmetting met het coronavirus COVID-19 mogelijks heeft opgelopen.
Daarbij zullen er door de stad en OCMW Mechelen géén gegevens op personeel niveau worden
verwerkt (nl. identiteit van de contactpersonen van de besmette persoon), maar uitsluitend op
macroniveau (nl. gegevens van de onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), …
waar de besmette persoon de besmetting met het coronavirus COVID-19 mogelijks heeft opgelopen
en/of is geweest in de periode van besmetting doch voorafgaand aan de ontdekking hiervan).
Deze onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), … worden vervolgens ook
gecontacteerd, zodat de nodige aanbevelingen kunnen worden gegeven om een verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 aldaar te voorkomen. Voormelde gegevens op
macroniveau zullen eveneens worden medegedeeld aan de ELZ Mechelen-Katelijne, meer in
bijzonder de medisch expert uit de zorgraad, uiteraard met het contact- en brononderzoek als enig
opzet.



Overwegende dat het voor deze verwerkingsdoeleinden aldus noodzakelijk is bepaalde identificatieen contactgegevens, gegevens betreffende de gezondheid, alsook eventueel andere noodzakelijke
gegevens te verwerken van zowel de besmette personen, evenals de (eventuele-) bron(nen) van
besmetting, waarmee zij in contact zijn geweest in de periode voorafgaand aan de ontdekking van
de besmetting met het coronavirus COVID-19;



Overwegende dat de stad Mechelen, als verwerkingsverantwoordelijke, deze (persoons-)gegevens
die door de ELZ Mechelen-Katlijne, meer in bijzonder de medisch expert uit de zorgraad, de
besmette persoon of andere instanties/instellingen worden verstrekt ten behoeve van dit lokaal
initiatief van contact- en brononderzoek, beheert.
Daarbij zal het voor het lokaal initiatief van contact- en brononderzoek ook noodzakelijk zijn dat
bepaalde medewerkers van de stad en het OCMW Mechelen, meer in bijzonder maatschappelijke
assistenten die gehouden zijn tot het (gedeeld-) beroepsgeheim resp. andere tot vertrouwelijkheid
gehouden medewerkers die deelnemen aan de verwerking op basis van een geïnformeerde
toestemming van de betrokkene, kunnen beschikken over deze gegevens. Dit met het oogmerk een
zo efficiënt en volledig mogelijk contact- en bronnenonderzoek te organiseren.
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Overwegende dat de (persoons-)gegevens die worden verwerkt ten behoeve van het lokaal contacten brononderzoek uiterlijk 60 dagen na de opslag wordt gewist. Deze periode van 60 dagen houdt
rekening met de meest recente ontwikkelingen in het epidemiologisch onderzoek (bv. op het gebied
van tests) die nodig zijn om een goede follow-up van personen te garanderen;
Indien er evenwel, ongeacht de reden, eerder een einde zou komen aan het lokaal initiatief van
contact- en brononderzoek te Mechelen, worden de (persoons-)gegevens in hoofde van de stad en
het OCMW Mechelen reeds gewist op dit moment van beëindiging;



Overwegende dat de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking de nodige passende
technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om een hoog beveiligingsniveau te
waarborgen.



Overwegende dat er door de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking maatregelen
zullen getroffen worden om de nodige transparantie te voorzien inzake de verwerking van
persoonsgegevens en om te kunnen voldoen aan de uitoefening van de rechten van betrokkenen
inzake persoonsgegevens;
Dat aan de mogelijke bronnen van besmetting (nl. onderneming(en), vereniging(en), sociale
gemeenschap(pen), … waar de besmette persoon de besmetting met het coronavirus COVID-19
mogelijks heeft opgelopen en/of is geweest in de periode van besmetting doch voorafgaand aan de
ontdekking hiervan) de identiteit van de besmette persoon niet zal worden medegedeeld daar artikel
14, c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een uitzondering op de
traditionele informatieplicht, wanneer het verkrijgen of verstrekken van gegevens uitdrukkelijk is
voorgeschreven door een wettelijke regeling die voorziet in passende maatregelen om de
gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen (nl. deze Politieverordening);



Overwegende dat de communicatie naar de burger toe beknopt, transparant en begrijpelijk zal
verlopen en dit op verscheidene niveaus. Zo zal er bij de contactname met de betrokkene
transparant worden gecommuniceerd met betrekking tot de verwerking van hun de
persoonsgegevens;



Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende
vergadering, op straffe van verval;

Besluit
Artikel 1:
De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de
COVID-19 pandemie, een lokaal initiatief van contact- en brononderzoek wordt opgestart en uitgevoerd door
de stad en het OCMW Mechelen conform de modaliteiten van dit burgemeestersbesluit en dit voor een
termijn tot 31.12.2020.
Artikel 2:
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te bevestigen;
Artikel 3:
Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan en
dit voor een termijn tot 31.12.2020.
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Artikel 4:
Tegen deze verordening kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Alexander Vandersmissen
Burgemeester Wd.

Myriam Colle
Algemeen Directeur Wd.
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Privacyverklaring over de
gegevensverwerking en bescherming in
het kader van het lokaal contact - en
brononderzoek betreffende het
coronavirus COVID-19
De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor
de stad en OCMW Mechelen
Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) biedt u meer gedetailleerde informatie in verband met de
verwerking en bescherming van uw Persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en
brononderzoek te Mechelen betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het
burgemeestersbesluit van 07/08/2020, met bestuurszetel te 2800 Mechelen, Grote Markt 21.
Als (één van de) verwerkingsverantwoordelijken inzake het lokaal contact- en brononderzoek zijn de stad en
het OCMW Mechelen verantwoordelijk voor hun respectievelijke onderdelen in de verwerking van uw
Persoonsgegevens, binnen deze verwerkingsactiviteit.
Neem deze Privacyverklaring aandachtig door. Met eventuele vragen en/of opmerkingen in verband
met deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw Persoonsgegevens door de stad en het
OCMW Mechelen kan u de contactgegevens op het einde van deze Privacyverklaring gebruiken.

1.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN (WAARVOOR) VERWERKT? ................................ 7

2.

OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? ....................................... 8

3.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS (IN BIJZONDER) VERWERKT? ........................... 9

4.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS? ..................................................................... 9

5.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? ...................................................... 10

6.

WELKE ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITVOEREN? ......................................... 11

7.

HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN? ........................ 11

8.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WENST U ONS TE CONTACTEREN? ........................................ 12

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN (WAARVOOR) VERWERKT?
§1. Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te
identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijvoorbeeld: naam en rijkregisternummer betreffen
persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden; een combinatie van adres,
leeftijd en geslacht betreft een persoonsgegeven op basis waarvan u onrechtstreeks geïdentificeerd kan
worden.
Naast deze (gewone) Persoonsgegevens onderscheiden wij ook bijzondere Persoonsgegevens
(“Bijzondere persoonsgegevens”), hetgeen enerzijds gegevens zijn over gezondheid en anderzijds
gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden,
met name gegevens waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische en biometrische
gegevens evenals met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele geaardheid.
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§2. De stad en het OCMW Mechelen verwerken uw (Bijzondere) Persoonsgegevens uitsluitend in het kader
van de preventieve gezondheidszorg, meer in bijzonder ten behoeve van het lokaal contact- en
brononderzoek te Mechelen, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 07/08/2020.
Concreet worden daartoe uitsluitend de volgende -strikt noodzakelijke- (Bijzondere) Persoonsgegevens
verwerkt:
-

Identificatie- en contactgegevens, meer in bijzonder:
o
o
o
o
o
o

-

Gegevens betreffende uw gezondheid, meer in bijzonder:
o
o

-

Uw naam en voornaam;
Uw geslacht;
Uw leeftijd;
Uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode);
Telefoonnummer;
E-mailadres;

De datum, het staalnummer en het resultaat van de coronavirus COVID-19 test of de
vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van test;
Eventuele ziekteverschijnselen, inclusief de aan- / afwezigheid daarvan;

Gegevens betreffende de mogelijke bronnen van besmetting (nl. school, onderneming(en),
vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), … waar de besmetting met het coronavirus COVID-19
mogelijks werd opgelopen en/of de besmette persoon is geweest in de periode van besmetting
voorafgaand aan de ontdekking hiervan), évenals de relevante contactgegevens van deze mogelijke
bronnen van besmetting;

De stad en het OCMW Mechelen verkrijgen deze (Bijzondere) Persoonsgegevens via de Zorgatlas van het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid enerzijds en Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne, in persoon van
de medisch expert uit de zorgraad (die gebonden is door het beroepsgeheim) anderzijds;
§3. U bent niet verplicht om de gegevens betreffende uw gezondheidstoestand en de mogelijke bronnen van
besmetting (nl. onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), … waar u de besmetting met
het coronavirus COVID-19 mogelijks hebt opgelopen en/of bent geweest in de periode van besmetting doch
voorafgaand aan de ontdekking hiervan), aan ons te verstrekken noch te antwoorden op alle vragen van de
contact-onderzoeker.
Stad en OCMW Mechelen rekenen echter op uw burgerzin om zo transparant mogelijk te zijn over uw
gezondheidstoestand én contacten, zodat op die manier verdere besmettingen kunnen voorkomen en/of
beperkt worden, hetgeen van cruciaal belang is voor de algemene volksgezondheid.

2. OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
§1. De verwerking(en) van uw (Bijzondere) Persoonsgegevens steunen steeds op één van de rechtmatige
grondslagen, zoals voorzien in artikel 6, a) en/of c) evenals 9, a) en/of h) en/of i) van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Meer in bijzonder zijn de verwerking(en) van uw Persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en
brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen en bevoegdheden die aan de stad en het OCMW Mechelen zijn toegewezen om ten behoeve
van hun inwoners te voorzien in een goede gezondheid.
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Enkel de doorgifte van (bepaalde van-) Uw Persoonsgegevens door de medisch expert uit de zorgraad van
ELZ Mechelen-Katelijne aan tot vertrouwelijkheid gehouden medewerkers van het OCMW en/of de stad
Mechelen die geen maatschappelijk assistent zijn, berust op basis van een toestemming in de zin van artikel
6, a) en 9, a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
§2. De stad en het OCMW Mechelen zijn steeds bereid om deze specifieke rechtsgrondslag(en) die van
toepassing is/zijn op de betreffende verwerking van uw (Bijzondere) Persoonsgegevens nader te
verduidelijken.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
§1. Uw (Bijzondere) Persoonsgegevens zullen door ons enkel verwerkt worden voor het contact- en
brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19 alsook de eventuele doeleinden die hiermee
verenigbaar zouden zijn.
U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw (Bijzondere) Persoonsgegevens voor
doeleinden, die onverenigbaar zijn met het contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 07/08/2020.
§2. We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van uw
(Bijzondere) Persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de
omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens.
We nemen gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw
(Bijzondere) Persoonsgegevens te beschermen tegen, verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en
onbevoegde onthulling.
§3. In beginsel hebben enkel personen die (i) middels een arbeidsrelatie (incl. statutaire personeelsleden)
met de stad of het OCMW Mechelen zijn verbonden en (ii) eveneens gehouden zijn tot het (gedeeld-)
beroepsgeheim resp. een contractuele geheimhoudingsverplichting, toegang tot uw (Bijzondere)
Persoonsgegevens. Dit met dien verstande dat deze toegang beperkt is tot de mate waarin de betrokken
personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening het lokale contact- en brononderzoek, zoals
georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 07/08/2020.
Daarnaast kunnen uw (Bijzondere) Persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor
bepaalde met de verwerking belaste personen of personen door ons als verwerker aangesteld (zoals
externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, …). Deze personen
zijn steeds via een geheimhoudingsverklaring, contract of statuut er toe gehouden om de Persoonsgegevens
vertrouwelijk te behandelen.
De stad en het OCMW Mechelen kunnen derden tevens toegang verlenen tot uw (Bijzondere)
Persoonsgegevens, indien dit wettelijk verplicht wordt, inzonderheid op verzoek van de gerechtelijke
autoriteiten of de bevoegde politiediensten.
§4. Uw (Bijzondere) Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor uitsluitend geautomatiseerde
besluitvorming die rechtsgevolgen voor u zou kunnen hebben of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk zou
kunnen treffen, zoals profilering.

4. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
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§1. Uw (Bijzondere) Persoonsgegevens worden (enkel) verwerkt door de stad en OCMW Mechelen, hun
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke(n) en/of hun verwerker(s) -welke allen gebonden zijn tot de
vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking- aangezien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van
het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals voorzien in punt 1.
Daartoe vinden (o.m.) de volgende
verwerkingsverantwoordelijke(n):

gegevensuitwisseling(en)

plaats

tussen

de

gezamenlijke

-

De medisch expert uit de zorgraad van Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne deelt de noodzakelijke
identiteits- en contactgegevens van de personen die zijn opgenomen in de Zorgatlas, (i) onder
toepassing van het gedeelde beroepsgeheim mee aan een maatschappelijke assistent van de stad
en OCMW Mechelen resp. (ii) op basis van uw vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming aan
een andere tot vertrouwelijkheid gehouden medewerker van het OCMW en/of de stad Mechelen die
geen maatschappelijk assistent is;

-

De maatschappelijke assistent resp. andere tot vertrouwelijkheid gehouden medewerker van de stad
en het OCMW Mechelen delen de verzamelde macrogegevens betreffende de mogelijke bron(nen)
van besmetting (nl. gegevens van de onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen),
… waar de besmetting met het coronavirus COVID-19 mogelijks werd opgelopen en/of de besmette
persoon is geweest in de periode van besmetting voorafgaand aan de ontdekking hiervan), mee aan
de medisch expert uit de zorgraad van Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne;

De stad en het OCMW Mechelen geven géén (bijzondere) persoonsgegevens door aan andere derden,
tenzij daarvoor een wettelijke basis is.
§2. De stad en het OCMW Mechelen hebben niet het voornemen om uw (Bijzondere) Persoonsgegevens
door te geven aan een land buiten de grenzen van de Europees Economische Ruimte of een internationale
organisatie, die niet de nodige technische en organisatorische maatregelen kan bieden ter bescherming van
uw gegevens.
In kader van bepaalde ondersteunende administratieve diensten en activiteiten kunnen uw (Bijzondere)
Persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.

5. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
§1. Uw (Bijzondere) Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld, met dien verstande de gegevens uiterlijk 60 dagen na de opslag ervan worden
gewist. Deze periode van 60 dagen houdt rekening met de meest recente ontwikkelingen in het
epidemiologisch onderzoek (bv. op het gebied van tests) die nodig zijn om een goede follow-up te
garanderen;
Uw (Bijzondere) Persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard, wanneer voor een
dergelijke verwerking toestemming werd verleend en zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken door
de betrokkene(n).
Behoudens voormelde toestemming, kunnen uw (Bijzondere) Persoonsgegevens ook langer worden
bewaard, indien dat vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, het noodzakelijk is om
(eventueel) juridische claims te kunnen opvangen/toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden,
alsook (uitsluitend) voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of historisch/wetenschappelijk
onderzoek.
§2. Na afloop van de bewaartermijn worden uw Persoonsgegevens in beginsel gewist. Daarom kan het recht
op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissen, het recht om de gegevensverwerking te beperken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.
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6. WELKE ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITVOEREN?
§1. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan eenieder wiens Persoonsgegevens wij
verwerken, behoudens wanneer één van de wettelijk voorziene uitzonderingen van toepassing is, een recht
laten gelden op:
-

Inzage: u heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw
(Bijzondere) Persoonsgegevens en hiervan inzage en/of kopie te verkrijgen;

-

Rectificatie: ingeval u meent dat de (Bijzondere) Persoonsgegevens waarover de stad en het OCMW
Mechelen beschikken onjuist of onvolledig zouden zijn, kan u verzoeken om een correctie of een
vervollediging van deze Persoonsgegevens;

-

Wissing: u kan verzoeken om uw (Bijzondere) Persoonsgegevens te wissen;

-

Beperking: onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van
uw (Bijzondere) Persoonsgegevens. In dat geval zullen de stad en het OCMW Mechelen uw
(Bijzondere) Persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;

-

Bezwaar: u beschikt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw
Persoonsgegevens, wanneer deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming. Zo
kan u, wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bezwaar maken tegen
deze verwerking door ter rechtvaardiging een reden op te geven die verband houdt met uw specifieke
situatie;

De uitoefening van deze rechten is -in beginsel- kosteloos en zal zo spoedig mogelijk -doch uiterlijk binnen
de wettelijk voorziene termijnen- worden behandeld.
§2. Indien u één van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u een aangetekend schrijven richten
aan: Stad Mechelen t.a.v. DPO, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.
Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u voldoende
kunnen identificeren. Zo wordt vermeden dat uw (Bijzondere) Persoonsgegevens zouden medegedeeld
worden aan iemand die er geen recht op heeft.
§3. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten,
tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name de
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (1210 Brussel, Koning Albert II laan
15, bus 30 - contact@toezichtcommissie.be)

7. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?
Stad en OCMW Mechelen hebben het recht om onderhavig beleid te wijzigen en aan te passen.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u –voor
zover technisch en juridisch mogelijk– van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website
of via onze andere communicatiekanalen.
De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.
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8. HEEFT U NOG VRAGEN OF WENST U ONS TE CONTACTEREN?
Indien u vragen/opmerkingen zou hebben over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw
(Bijzondere) Persoonsgegevens door de stad en het OCMW Mechelen in het kader van het lokale
contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, dan kan u steeds onze
functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) contacteren via e-mail op
privacy@mechelen.be
Laatst gewijzigd op 07/08/2020
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