Persoonsgegevens inkijken
Online aanvragen
Om als gemeente Sint-Gillis-Waas een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met
persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in
overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort
als AVG of GDPR).
Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
 recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier
deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen;
 recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
 recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
 recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid
mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.
Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te
gebruiken.
Voorwaarden
Procedure

Voorwaarden
Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten via het formulier.

Procedure
Je bezorgt het ingevulde formulier aan de onthaalbalie.
Je moet je identiteit aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan
te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten
kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.
Online aanvragen

contactinformatie
Klantenteam (onthaal)
Burgemeester Omer De Meyplein 1

9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 info@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
Alle informatie

