Formulier om de verwerking van uw
persoonsgegevens goed te keuren
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene”) die
rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens worden
verzameld?

Hoe worden uw persoonsgegevens
verzameld en bewaard ?

De volgende persoonsgegevens worden tijdens
het toetreding proces en/of uw deelname aan
de activiteiten van de Belgian Civil Drone Council
(BCDC) verzameld:
✓ Naam en voornaam;
✓ Professioneel adres en e-mail;
✓ Telefoon of GSM nummer;
✓ Taal.

De persoonsgegevens worden tijdens het
toetreding proces en/of uw deelname aan de
activiteiten van de BCDC verzameld en worden
door de BCDC en het Directoraat generaal
Luchtvaart (DGLV) met de goedkeuring van de
betrokkene verwerkt.

Het rijksregisternummer werd verzameld om te
checken of de persoon die zich bij het BCDC
wenst toe te treden, een Belgische nationaliteit of
woonplaats heeft. Deze persoonsgegeven
worden na de verwerking van de aanvraag tot
toetreding verwijderd.

Hoe worden uw persoonsgegevens
verwerkt?

De persoonsgegevens worden verwerkt
bewaard binnen het grondgebied van
Europese Unie. Ze worden bewaard zolang
betrokkene lid van de BCDC is of aan
activiteiten van de BCDC deelneemt.
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Wie is verantwoordelijke van de
verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw
persoonsgegevens
worden
verwerkt
overeenkomstig de geldende wetgeving op het
vlak
van
de
bescherming
van
persoonsgegevens, waaronder meer specifiek
de verordening (EU) 2016/679*.

De FOD Mobiliteit en Vervoer – DGVL met zetel
te 1210 Brussel, Vooruitgangstraat 56, de
Secretary en Chairman van de BCDC,
verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in
onderhavige verklaring tijdens het toetreding
proces en/of uw deelname aan de activiteiten
van de BCDC.

De persoonsgegevens worden verzameld en
verwerkt tijdens het toetreding proces en/of uw
deelname aan activiteiten van de BCDC. Ze
dienen voor de volgende doeleinde:

Wie zal toegang tot uw
persoonsgegevens hebben?



leden van de BCDC beheren;


deelname van deze leden aan de
verschillende Working Groups (WGs) waarin
zij actief zijn beheren;

deelname van deze leden aan elke
andere activiteiten georganiseerd door of
namens de BCDC uitsluitende voor zijn leden
of voor zijn leden en derden;

de BCDC of drones
evenementen promoten.

gerelateerd

Uw
persoonsgegevens
worden
niet
geautomatiseerd verwerkt met het oog op
profielbepalingen.

Al uw verzamelde persoonlijke gegevens zijn
alleen toegankelijk voor het BCDC-secretariaat
en de vertegenwoordigers van het DGLV
binnen de BCDC.
Uw naam, voornaam, e-mailadres en de
vertegenwoordigde
organisatie
zijn
toegankelijk voor de leden van het Executive
Committee van de BCDC, alsook voor de
Coordinators en Vice-Coordinators van de WGs
en de leden van de WGs waarin u actief bent.
Uw
persoonsgegevens
worden
niet
meegedeeld of uitgewisseld met derden in
België of in het buitenland.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief hun
wijzigingen en amendementen
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Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Binnen de grenzen van de wetgeving, beschikt u over volgende rechten:

uw persoonsgegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen rond hun verwerking
alsook het recht om in een openbaar en leesbaar formaat een kopie van te ontvangen;

uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren indien deze incorrect of onvolledig zijn;

uw persoonsgegevens te verwijderen of de manier te beperken waarop deze gebruikt worden,
indien u van mening bent dat de verwerkingsverantwoordelijke geen wettelijk motief (meer) heeft
voor de verwerking;

een klacht in dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via het online formulier:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen;
Voor de uitoefening van bovenvermelde rechten, alsook voor elke vraag rond de verwerking van uw
persoonsgegevens kan u zich op volgende wijze richten tot de functionaris voor gegevensverwerking van
het DGLV per mail via: dpo@mobilit.fgov.be of per post naar FOD Mobiliteit en Vervoer, DGLV, City Atrium,
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, ter attentie van de DPO *.
* Teneinde een gevolg te kunnen geven aan uw aanvraag kan de DPO u uw identiteit vragen, bijvoorbeeld door een kopie mee te sturen van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Verklaring van goedkeuring voor het verzamelen en verwerken van mijn
persoonsgegevens
Ik verklaar dat ik dit goedkeuringsformulier heb gelezen en dat ik de tijd en informatie heb gehad om
rekening te houden met het feit dat ik mijn persoonsgegevens heb toevertrouwd aan de Belgian Civil
Drone Council en het DGLV.
Ik ben mij ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de onderstaande
doeleinden:
 leden van de Belgian Civil Drone Council beheren;
 deelname van deze leden aan de verschillende Working Groups waarin zij actief zijn beheren;
 deelname van deze leden aan elke andere activiteiten georganiseerd door of namens de Belgian
Civil Drone Council uitsluitend voor zijn leden;
 deelname van deze leden aan elke andere activiteiten georganiseerd door of namens de Belgian
Civil Drone Council voor zijn leden en derden;
 de Belgian Civil Drone Council promoten;
 drones gerelateerd evenementen promoten, met name wanneer het door een van haar leden
wordt georganiseerd.
Ik ben mij ervan bewust dat de vertegenwoordigers van het DGLV in de Belgian Civil Drone Council, de
leden van het Executive Commitee, de Coordinators en Vice-Coordinators van de Working Groups en de
leden van de Working Groups waaraan ik deelneem, toegang hebben tot mijn persoonsgegevens en ik
ga ermee akkoord.
Deze toestemming is geldig zolang ik lid ben van de Belgian Civil Drone Council.
Naam: ..………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………
Vertegenwoordigde organisatie: .………………………………………………………………………………………….
Datum:

Mailinglijst:

Handtekening:

Ja 

Nee 

Ik wil graag dat mijn e-mail wordt opgenomen in
een mailinglijst. Ik ga akkoord met het ontvangen
van informatie over de activiteiten en publicaties
van de BCDC of andere activiteiten in verband
met drones die het BCDC nuttig kan achten*.
*Deze toelating kan altijd worden ingetrokken door een eenvoudig verzoek aan: bcdc@mobilit.fgov.be.

Recht op afbeelding:

Ja 

Nee 

Ik toestaat de BCDC om, zonder vergoeding, elk
beeld te gebruiken dat mij vertegenwoordigt
tijdens de werken of evenementen die door de
BCDC worden georganiseerd op welk medium
(papier, elektronisch...) en dat bestemd is voor de
leden van de BCDCC of het publiek*.

