Stad Mechelen – Vrijwilligerspunt respecteert de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU 2016/679) van 27 april 2016 en andere relevante
wetgevingen m.b.t. verwerking van persoonsgegevens.
Welke gegevens verwerken we van jou?
We verwerken volgende categorieën van gegevens:
Identif icatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats,
…)
Contactgegevens (telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, …)
Arbeidssituatie
Financiële gegevens (sociaal statuut, f inanciële identif icatiegegevens zoals
bankrekeningennummer en bankgegevens, rijksregisternummer, eventuele
uitbetaalde vergoeding i.k.v. overeenkomst, …)
Gegevens m.b.t. jouw taakinvulling en opdracht(en) als vrijwilligers
(beschikbaarheid, f requentie, doelgroep, taken, verplaatsingen, …)
Gegevens nodig voor de verzekering
Algemene inf ormatie uit de levenssfeer (talenkennis, hobby’s, talenten,…)
Waarom verwerken we deze gegevens?
We verwerken deze gegevens enkel in het kader van de aan jou toegewezen taken als
vrijwilligers. We hebben met jou daarvoor een vrijwilligersovereenkomst afgesloten of via
een mondelinge toestemming.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Binnen de Stad en OCMW Mechelen is het College van Burgemeester en Schepenen
verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. De verantwoordelijke voor het dagelijks
bestuur is de heer Erik Laga, algemeen directeur.
De stadsdiensten van de stad Mechelen , die de gegevens nodig hebben om hun taken te
vervullen, hebben toegang tot de gegevens.
Bijvoorbeeld
De vrijwilligerscoach die instaat voor de ondersteuning en begeleiding
van de vrijwilligers in de uitvoering van hun taken
De medewerkers van het vrijwilligerspunt die uw vraag tot
vrijwilligerswerk kan doorsturen naar andere interne diensten of
diensten met directe band met stad Mechelen (AGB Sam, AGB
Energiepunt, stedelijke VZW MechelenFeest,…) met de nodige
verworven documenten vb. intakeformulier
De medewerkers, die instaat voor de administratie rond vergoedingen,
heef t hiervoor een aantal gegevens van jou nodig zoals bv. je
bankrekeningnummer, … enzoverder
Voor de verwerking van gegevens werken we samen met onze dienste nleveranciers. Zij
ondersteunen ons (als 'verwerker') bij het verwerken van je persoonsgegevens. Ze
handelen daarbij altijd volgens onze richtlijnen. Met alle verwerkers maken we strikte
af spraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken.

Als we beroep moeten doen op de vrijwilligersverzekering, zullen we jouw gegevens
doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij. Zij zullen jouw gegevens binnen het kader
van de verzekeringsprocedure verder verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.
Geven we jouw gegevens door?
We geven jouw gegevens niet door aan derden tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn
vb RVA, Ziekenfondsen,…
We hebben niet de intentie om jouw gegevens door te geven aan derde landen buiten de
Europese Unie.
Voor rapportering, statistieken en dergelijke kan het zijn dat we anonieme en/of
cijf ergegevens doorgeven. Bijvoorbeeld “hoeveel vrijwilligers zijn er werkzaam bij de stad
Mechelen en bij welke stadsdiensten”.
Je gegevens worden niet gebruikt voor direct marketingpraktijken en/of
geautomatiseerde besluitvorming en prof ilering.
Hoe lang bewaren wij je gegevens?
We bewaren je gegevens zolang je nog actief bent als vrijwilliger. Nadien worden al je
gegevens verwijderd ten laatste 1 maand na de stopzetting van je vrijwilligerswerk.
De stad bewaart en archiveert je gegevens volgens de archiefwetgeving. Zo is het
mogelijk dat we je gegevens langer dienen bij te houden. Het doel van de verwerking
verandert dan wel naar ‘archivering in het algemeen belang’.
We volgen hierbij de richtlijnen van het rijksarchief http://www.arch.be/index.php?l=nl
(volgens selectielijsten http://www.arch.be/docs/surv-toe/TTSL/local_lokaal/gemeenten_NL/2016_selectierichtlijnen_VVBAD_vpub.pdf ).
Wat zijn jouw rechten?
Als je meer inf ormatie wil rond jouw rechten m.b.t. gegevensverwerkingen of als je nog
vragen hebt over hoe de stad met persoonsgegevens omgaat kan je de algemene
privacyverklaring op de website van de stad bekijken.
Je hebt bijvoorbeeld het recht de stad te vragen je gegevens te laten verbeteren als deze
niet kloppen, te wissen of de verwerking te beperken, alsook het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. In sommige gevallen kunnen deze rechten beperkt worden.
Namelijk als de gegevens verwerkt worden voor het nakomen van een wettelijke
verplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoef enen
van het openbaar gezag dat aan de stad is verleend.
Als je van mening bent dat de stad onrechtmatig gegevens van je verwerkt, neem dan in
eerste instantie contact op met de f unctionaris voor gegevensbescherming. Dit kan via
het contactformulier in de algemene privacyverklaring van de stad of via mail naar
privacy@mechelen.be. In tweede instantie kan je je wenden tot onze toezichthoudende
overheid de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

