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WEGWIJS IN HET RECHT OP
INZAGE VAN
JOUW PERSOONSGEGEVENS......
......in zes vragen en antwoorden
Wat is mijn recht van inzage
en waar heb ik dat voor nodig?

Wie mag een verzoek tot inzage indienen bij het OCMW?

Hoe kan ik een verzoek tot inzage indienen?

Is het OCMW verplicht om te antwoorden
op mijn verzoek tot inzage?

Wat moet het antwoord van het
OCMW bevatten?
Binnen welke termijn moet het OCMW
mij antwoorden?

Jouw persoonsgegevens worden misschien gebruikt door het OCMW. Je hebt het
recht om zowel te weten welke gegevens alsook waarom deze gegevens gebruikt
worden. Dat is jouw “recht van inzage”.

1

Wat is mijn recht van inzage en waar
heb ik dat voor nodig?

Jouw recht van inzage zorgt ervoor dat je aan een instelling zoals het OCMW kan vragen of zij over gegevens beschikt die op jou betrekking hebben. Indien dit het geval is,
dan moet deze instelling de gegevens aan jou op een duidelijke en begrijpbare manier
meedelen.
Zo kan je dan eventueel jouw rechten laten gelden op jouw gegevens (Een voorbeeld
hiervan is het aanpassen en updaten van jouw gegevens).

2

Wie mag een verzoek tot inzage
indienen bij het OCMW?

Iedereen mag een verzoek tot inzage indienen, MAAR enkel voor wat zijn of haar
eigen gegevens betreft. Gegevens van andere personen kan je dus niet opvragen.

3

Hoe kan ik een verzoek tot inzage indienen?

Je kan een verzoek tot inzage op verschillende manieren indienen: per mail, per brief,
of heel eenvoudig door je aan te melden bij de betrokken instelling zoals aan het loket
van het OCMW, ...
Vergeet niet om een bewijs te bewaren van het indienen van jouw verzoek. Zo kan je,
als je geen antwoord krijgt, bewijzen dat je het verzoek hebt ingediend.

4

Is het OCMW verplicht om te
antwoorden op mijn verzoek tot
inzage?

Ja, het OCMW moet je altijd een antwoord bezorgen.

5

Wat moet het antwoord van het
OCMW bevatten?

Het OCMW moet jou meedelen of het gegevens gebruikt die op jou betrekking
hebben. Wanneer het OCMW jouw gegevens verwerkt, moet het je deze duidelijk
meedelen. Bovendien moet het OCMW jou uitleggen:
- waarom het de gegevens gebruikt;
- over welke categorieën van gegevens het gaat (fiscale, sociale, ...);
- aan wie het OCMW de gegevens bezorgt;
- hoe lang zij bewaard zullen worden;
- dat je recht hebt op rectificatie, op wissing, op beperking, op bezwaar;
- dat je jou kan wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit;
- welke bronnen het OCMW gebruikt om jouw gegevens te verzamelen;
- of er een geautomatiseerde beslissing bestaat;
- en de eventuele overdracht van jouw gegevens naar een derde land of naar
een internationale organisatie.

6

Binnen welke termijn moet het
OCMW mij antwoorden?

Het OCMW moet je antwoorden binnen de termijn van één maand.
Wanneer het OCMW meer tijd nodig heeft, verwittigt het je en heeft het drie maanden
de tijd om jou een volledig antwoord te verschaffen.
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