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Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van het Pacheco gebouw met ingang van 

07.05.2020. 

Versie Datum 

1.0 08.11.2019 

1.1 30.04.2020 
 

1. Algemene informatie: 

Van de bezoeker aan de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken worden een reeks 
persoonsgegevens geregistreerd. De Dienst Vreemdelingenzaken hecht groot belang aan de 
bescherming van persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring geeft de Dienst Vreemdelingenzaken 
de bezoeker meer informatie welke persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt, hoe deze 
worden verwerkt, hoe lang zij worden bewaard en welke rechten de bezoeker kan uitoefenen in dit 
kader. 
 
Deze privacyverklaring is opgemaakt in toepassing van artikel 13 van de Verordening van 27 april 2016 
van het Europees Parlement en de Raad 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 (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
27.04.2016). 
 
2. Verwerkingsverantwoordelijke: 
De verwerkingsverantwoordelijke is de Minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vertegenwoordigd door de Directeur-
generaal van de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
3. Welke persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt? 
 
Persoonsgegevens die het mogelijk maken de bezoeker te identificeren: De naam en voornaam  
Gegevens aangaande het bezoek: Dag en uur van het bezoek, duur van het bezoek, eventueel de reden 
van het bezoek, de naam van de instelling of van het bedrijf dat de bezoeker vertegenwoordigt. 
Camerabeelden: In het gebouw zijn veiligheidscamera’s aanwezig waarvan de beelden verwerkt 
worden in overeenstemming met de Wet van 21 maart 2007tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s. 
Gebruik van de bezoekersbadge: Het nummer van de toegangsbadge wordt geregistreerd op de naam 
van de bezoeker, het gebruik van de badge wordt geregistreerd. 
 
4. Met welke doelstellingen worden de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt? 
De persoonsgegevens van de  bezoeker worden verwerkt met het oog op: 

 Het verlenen van toegang tot de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken; 

 Het uitvoeren van controle op de toegang tot de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken; 

 Algemene veiligheidsvoorschriften, zoals brandveiligheid; 

 De administratieve verwerking van een aanwervingsprocedure, indien de bezoeker binnen dit 
kader de kantoren bezoekt. 

 
5. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt? 
Persoonsgegevens van bezoekers worden verwerkt op grond van artikel 6.1 c) of artikel 6.1 e) van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming: 



De persoonsgegevens van de bezoeker worden in eerste instantie verwerkt omwille van een taak van 
het algemeen belang en in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag welk aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken is toegekend.  
De verwerking kan ook kaderen in de uitvoering van een overeenkomst waarbij de bezoeker betrokken 
partij is. 
 
6. Wie krijgt toegang tot de persoonsgegevens van de bezoeker? 
De persoonsgegevens van de bezoeker zijn enkel toegankelijk voor de daartoe gemachtigde 
medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken.  
 
7. Welke is de bewaartermijn van de persoonsgegevens van de bezoeker? 
De persoonsgegevens van de bezoeker worden maximaal 5 jaar bewaard, waarna zij worden 
vernietigd.  
 
Camerabeelden worden maximaal 1 maand bewaard, waarna zij worden vernietigd. 
 
Gegevens met betrekking tot het gebruik van de badge worden 5 jaar bewaard, waarna zij worden 
vernietigd.  
 
8. Welke zijn de rechten van de bezoeker met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens? 
 
Recht op inzage: 
Een bezoeker heeft het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken uitsluitsel te verkrijgen over het 
al dan niet verwerken van hem/haar betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, 
inzage te verkrijgen in onder meer de doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrond van de 
verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de eventuele ontvangers, de 
bewaartermijn of de daarvoor gebruikte criteria. Een bezoeker heeft eveneens recht op een kopie van 
de verwerkte persoonsgegevens. 
 
Recht op rectificatie: 
Een bezoeker heeft het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken rectificatie van hem/haar 
betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en vervollediging van hem/haar betreffende 
onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen . 
 
Recht op wissing: 
Een bezoeker heeft het recht wissing van hem/haar betreffende persoonsgegevens te verzoeken. De 
Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt en behandelt dergelijke verzoeken rekening houdend met de 
voorwaarden en beperkingen bepaald in de artikelen 17 en 19 AVG. 
 
Recht op beperking: 
Een bezoeker heeft het recht om de beperking van de verwerking van hem/haar betreffende 
persoonsgegevens te verzoeken. De Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt en behandelt dergelijke 
verzoeken rekening houdend met de voorwaarden en beperkingen bepaald in de artikelen 18 en 19 
AVG. 
 
Recht op overdraagbaarheid: 
Gezien de verwerking van de persoonsgegevens van een bezoeker niet berust op diens toestemming, 
maar noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Dienst 
Vreemdelingenzaken rust of noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 
van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken is opgedragen, beschikt een bezoeker niet over het recht persoonsgegevens te 



ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen met het oog 
deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 
Recht op bezwaar: 
Wanneer de verwerking gebeurt omwille van de vervulling van een taak van algemeen belang of van 
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag kan een bezoeker omwille van met 
zijn/haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van de 
hierboven vermelde persoonsgegevens.  
 
De Dienst Vreemdelingenzaken dient de verwerking van deze persoonsgegevens niet te staken indien 
zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan 
de belangen, rechten en vrijheden van de bezoeker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing 
van een rechtsvordering. 
 
 
Klacht indienen: 
Indien een bezoeker meent dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn/haar persoonsgegevens niet heeft 
verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, heeft hij/zij de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn: 
 

Gegevensbeschermingsautoriteit - Persstraat 35 - 1000 Brussel 
Contact[at]apd-gba.be 

+32 2 274 48 00 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 
9. Welke zijn de genomen veiligheidsmaatregelen? 
De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal en tegen niet-geautoriseerde vernietiging, 
consultatie, wijziging en verspreiding. Een aantal van de organisatorische maatregelen vindt u terug in 
deze privacyverklaring. Technische veiligheidsmaatregelen worden omwille van veiligheidsredenen 
niet verder toegelicht.  
 
10. De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming. 
Bij vragen over de verwerking van de persoonsgegevens van een bezoeker, kan contact worden 
opgenomen met de functionaris voor  gegevensbescherming: 
 

dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be 
 


