
   
 

   
 

Informatief formulier over een of meer verwerkingen van 

persoonsgegevens, uitgevoerd door of voor rekening van de GOB 

 

Dit formulier informeert u in alle transparantie en met inachtneming van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming* (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens die werd uitgevoerd in het 

kader van het volgend proces: het beheer door Brussel Economie en Werkgelegenheid van de 

goedkeuringsaanvraag van een opleiding voor dienstenchequewerknemers ingediend ofwel 

door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende dienstenchequebedrijf ofwel door een 

externe opleider    

*: zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING 

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen ingeschreven onder nummer 0316.381.039. Zijn identiteit en contactgegevens zijn: 

Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel  
https://economie-werkgelegenheid.brussels  https://overheidsdienst.brussels/ 
economie-werkgelegenheid@gob.brussels 
+32 (0)2 204 21 11 
 

Hij heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen met wie de betrokkenen 

contact kunnen opnemen over alle aangelegenheden die daarmee verband houden alsook met de 

uitoefening van hun rechten die de AVG hun verleent: 

Functionaris voor gegevensbescherming van de GOB 
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel 
dpo@gob.brussels 

2. DOELSTELLINGEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING 

De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden: 

het beheer door Brussel Economie en Werkgelegenheid van de goedkeuringsaanvraag van een 

opleiding voor dienstenchequewerknemers ingediend ofwel door een in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest erkende dienstenchequebedrijf ofwel door een externe opleider    

   

•  De verwerking is rechtmatig voor zover aan de volgende voorwaarde is voldaan: 

• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van 

een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De bewuste taak of het bewuste gezag steunt 

op :  

- Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en – banen.    

- Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
https://economie-werkgelegenheid.brussels/
https://overheidsdienst.brussels/
mailto:economie-werkgelegenheid@gob.brussels
mailto:dpo@gob.brussels


   
 

   
 

3. VERSTREKKING VAN GEGEVENS 

De verstrekking van de voor deze verwerking verzamelde persoonsgegevens is van reglementaire 

aard. 

De verstrekking is verplicht en het gebrek eraan heeft de gevolgen zoals hierna beschreven: 

• Het verzamelen van persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor het beheer van 

goedkeuring en het niet verstrekken van persoonsgegevens zou leiden tot de weigering van 

het aanvraagdossier  

4. CATEGORIEËN EN BRON VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Brussel Economie en Werkgelegenheid verzamelt rechtstreeks persoonlijke gegevens bij de aanvrager 

,meer bepaald over de aanvrager zelf, en verzamelt onrechtstreeks persoonsgegevens betreffende de 

externe opleiders in het geval van een aanvraag van goedkeuring van een opleiding ingediend door 

een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende dienstenchequebedrijf. 

De categorieën van de persoonsgegevens die bij de aanvrager werden ingewonnen, maar die 

betrekking hebben tot de werknemers, worden hieronder toegelicht : 

o Identificatiegegevens (naam en voornaam, rijksregisternummer, handtekening)  

o Gegevens betreffende de opleiding (CV, diploma’s, certificaten) 

 

De bron van de gegevens is de aanvrager of de begunstigde van het mandaat (fysiek of rechtspersoon). 

De aanvrager deelt, met de natuurlijke personen ten aanzien van wie hij persoonsgegevens aan BEW 

zou overmaken in het aanvraagformulier of de bewijsstukken, de link naar het informatief formulier over 

een of meer verwerkingen van persoonsgegevens, uitgevoerd door of voor rekening van de GOB het 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door BEW ; die terug te vinden is op 

https://economie-werk.brussels/dienstencheques-opleiding (blok “regelgeving”) 

 

5. GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING 

Deze verwerking van persoonsgegevens produceert ten aanzien van de betrokkene geen enkel 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor 

hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het recht dat 

artikel 22 van de AVG aan de betrokkene verleent, is bijgevolg niet van toepassing op deze verwerking. 

6. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN DOORGIFTEN 

De volgende ontvangers ontvangen alle of een deel van de persoonsgegevens en dit alleen in geval 

van aanvaarding van het dossier, afhankelijk van hun rol in de verwerking ervan: 

• Binnen Brussel Economie en Werkgelegenheid zal toegang tot de gegevens verleend worden 

aan het personeel van de Dienst Werkgelegenheid, belast met het beheer van de dossiers, aan 

de inspecteurs van de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (Dienst 

Werkgelegenheid) belast met de controle (cfr artikel 2 §4 4° van het Koninklijke Besluit van 7 

juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques  en artikel 6 van het Besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016  houdende bepaling van de met het 

toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende 

https://economie-werk.brussels/dienstencheques-opleiding


   
 

   
 

nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden)  

• Atos Belgium – Da Vincilaan 5 - 1930 Zaventem : onderhoud van de Impala toepassing van 

BEW 

• CIBG – Kunstlaan – 1000 Brussel : hosting van Impala en regionale integrator 

• Commissie opleidingsfonds dienstencheques – Bischoffsheimlaan 26 – 1000 Brussel :  formeel 

advies omtrent de goedkeuringsaanvragen 

• Kabinet van de Minister belast met Werk – Sint-Lazaruslaan 10 (14de verdieping) – 1210 

Brussel : beslissing over de goedkeuring van de opleiding 

    

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisaties.  

7. BEWARINGSDUUR VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

De maximale bewaringstermijn voor persoonsgegevens verzameld gedurende het proces van 

goedkeuring van de opleidingen bedraagt zes jaar vanaf de notificatie van de goedkeuring en twee jaar 

vanaf de weigering van de goedkeuring.. 

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

8.1. Rechten bedoeld in hoofdstuk III van de AVG 

De persoon op wie deze verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, kan de volgende rechten 

uitoefenen: 

• Het recht om inzage te vragen van zijn persoonsgegevens, het recht om ze recht te zetten of 

te wissen (artikelen 15, 16 en 17 van de AVG). 

• Het recht om een beperking van de verwerking te vragen (artikel 18 van de AVG). 

• Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten (artikel 21 van de AVG). 

Daartoe kan de betrokkene: 

• Een aanvraag indienen via het formulier https://mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels. 

• Een schriftelijke aanvraag indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van de kopie van 

een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). 

Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 
Dienst Economie 
Sint-Lazarus Plein 2  - 1035 Brussel 
 

Deze verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan wettelijke beperkingen die van 
toepassing zijn op de rechten van betrokkenen op grond van de Ordonnantie tot toepassing van de 
uitzonderingen voorzien door artikel 23 van 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). 

Zo bepaalt artikel 4 van deze ordonnantie dat het recht op informatie kan worden vertraagd, beperkt of 
uitgesloten met betrekking tot de gegevensverwerkingen die tot doel hebben de voorbereiding, de 
organisatie, het beheer en de opvolging van controle-, inspectie- of regelgevingsopdrachten, zelfs 
occasioneel verband houdend met de uitoefening van het openbaar gezag, met inbegrip van 
procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of sanctie door de 
bevoegde diensten om doelstellingen van algemeen belang van de Unie of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te waarborgen, namelijk een aanzienlijk economisch of financieel belang, met inbegrip van 

https://mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels/


   
 

   
 

monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, op het vlak van volksgezondheid en sociale 
zekerheid of met betrekking tot elk doel dat per ordonnantie wordt bepaald.  

 

8.2. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

De betrokkene die van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op 

de AVG, geniet het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de 

AVG). 

In België is de toezichthoudende autoriteit gewoonlijk: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

9. VERDERE  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

De verwerkingsverantwoordelijke heeft het voornemen een verdere verwerking van de 

persoonsgegevens uit te voeren voor een ander doel dan het doel waarvoor de gegevens werden 

verzameld. De informatie betreffende dat andere doel en alle andere relevante informatie worden hierna 

verstrekt: ter beschikking van het publiek stellen van de lijst van de erkende opleidingen voor 

dienstenchequewerknemers 

De  verwerkingsverantwoordelijke zal dus de volgende verdere verwerking uitvoeren : 

- Publicatie van de naam van de opleider en/of van de opleidingsorgaan op de lijst van erkende 

opleidingen  op de website van BEW 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
https://economie-werk.brussels/dienstencheques-opleiding-opzoeking

