Dienst Parking
DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE

INFORMATIE OVER DE
VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS

Inleiding
Dit document wil u op een eenvoudige manier alle nodige informatie bezorgen over de verwerking
van uw persoonsgegevens door de dienst Parking - departement Openbare Ruimte - van de
gemeente Ukkel (Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel).

Welke gegevens worden er verwerkt?
Om de forfaitaire retributies in te vorderen in het kader van het gereglementeerd parkeren worden
de volgende persoonsgegevens gebruikt:
-

Foto's van het voertuig waarvoor de retributie afgeleverd werd, genomen tijdens de afgifte van
de retributie;
De gegevens van de eigenaar van de nummerplaat van het geverbaliseerde voertuig, verkregen
bij de DIV - FOD Mobiliteit en Vervoer: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer;
De bankgegevens van de persoon die de retributie betaalt: bankrekeningnummer,
kredietkaartnummer, financiële transacties;
Het ondernemingsnummer in geval van een professioneel voertuig;
De gegevens van de betrokken personen in geval van betwisting van de retributies: naam,
voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.

De gegevens worden gebruikt om de belastingplichtigen te contacteren en ze te verzoeken om de
retributie te betalen, de betalingen op te volgen, de eventuele betwistingen en indien nodig de
onderhandse invordering te beheren.
De wettelijke basis van deze verwerking is de uitoefening van het openbaar gezag, bepaald door de
ordonnantie van 22 januari 2009 houdende organisatie van het parkeerbeleid [...] (hoofdstuk 7,
parkeerretributies), de gewestelijke besluiten en de ermee samengaande gemeentereglementen.
De gegevens worden bewaard voor een duur van maximum 10 jaar vanaf de datum van afgifte
(verjaring) van de retributie.
De foto's van het voertuig worden bewaard totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is en/of in
geval van rechterlijk beroep ten laatste tot de betekening van de rechterlijke beslissing.
Deze gegevens worden deels verwerkt door computeronderaannemers en door een
deurwaarderskantoor voor wat de onderhandse invorderingen betreft.
In geval van betwisting kunnen er gegevens aan het gerecht bezorgd worden.
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Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om:
•
•
•
•
•

Duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens;
De gegevens te raadplegen en er een kopie van te krijgen;
Een rechtzetting van uw gegevens te vragen;
Te vragen uw gegevens te wissen;
Te vragen de verwerking van uw gegevens op te schorten.

Sommige van deze rechten kunnen beperkt zijn naargelang de verwerking en de wettelijke basis
ervan.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@ukkel.brussels of met de post
naar ons algemeen adres, ter attentie van het centraal secretariaat.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen
Voor allerlei vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen
antwoord gekregen heeft via het bovenstaande adres, kunt u contact opnemen met onze
verantwoordelijke gegevensbescherming: dpo@ukkel.brussels of met de post naar ons algemeen
adres, ter attentie van de DPO.
Indien u meent dat uw gegevens verwerkt werden in overtreding van de wetgeving, kunt u een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
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