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Gemeente Ukkel

Victor Gambierstraat 21
1180 Ukkel

Inleiding
Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie te bezorgen
over de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid van
de gemeente Ukkel.

Welke gegevens worden verwerkt?
Om het Actieplan voor gendergelijkheid en vrouwenrechten op te maken in samenwerking met, in
het bijzonder, de burgers van de gemeente Ukkel, verwerkt de gemeente uw volgende
persoonsgegevens:
-

uw leeftijdscategorie;
uw gender;
uw opleidingsniveau.

Waar gebruiken we deze gegevens voor?
Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het formulier dat u heeft ingevuld, worden
gebruikt voor statistische doeleinden en worden niet in verband gebracht met het e-mailadres dat
werd gebruikt voor de verzending als deze per e-mail werden verzonden.
Op basis van deze statistieken kunnen we onze sensibiliseringscampagnes verbeteren.
Deze verzameling wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming.

Naar wie worden deze gegevens verzonden?
Er vindt geen overdracht van de verzamelde gegevens plaats.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De verzamelde formulieren worden bewaard totdat het Actieplan is ondertekend door het college en
de gemeenteraad, tussen september 2021 en april 2022.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

duidelijke informatie ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
een kopie van de gegevens bekijken en verkrijgen;
rectificatie van uw gegevens vragen;
verwijdering van de gegevens (voor zover er geen verplichting is om deze gegevens te
bewaren) vragen;
opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) vragen;
Uw toestemming intrekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor
verwerking op basis van deze toestemming.

VERWERKING VAN PG - OPMAAK VAN HET ACTIEPLAN VOOR GENDERGELIJKHEID EN
VROUWENRECHTEN

2/3

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met privacy@ukkel.brussels of per post op
ons algemeen adres, ter attentie van de dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid.

Vraag meer informatie of dien een klacht in
Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens die niet via het bovenstaande
adres beantwoord werden, kan u contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming via e-mail (dpo@ukkel.brussels) of per post naar het adres van de gemeente
(Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel, ter attentie van de DPO).
Als u van mening bent dat uw gegevens in strijd met de wet werden verwerkt, kunt u een klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)
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