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PRIVACYVERKLARING VAN HET BCPA
In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Het BCPA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR).
Dit houdt in dat wij:
→
→
→
→
→

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn bestemd;
Verwerking beperken tot wat minimaal nodig is;
Toestemming vragen;
Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging te waarborgen;
Niets doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt
→ Op de hoogte zijn van uw rechten en dit willen respecteren.

Heeft u hier vragen bij dan kan u ons op volgend adres contacteren :
BegeleidingsCentrum voor Personen met Autisme
Leuvensesteenweg 212
Mechelen 2800
Tel 015 51 79 05
info@begeleidingscentrum-autisme.be
Verwerking gegevens
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
→ Het bekomen van subsidies ( wettelijke verplichting overheid )
→ Facturatie ondersteuningskost en woon/leefkosten
→ Persoonsgebonden ondersteuning en zorg

Welke persoonsgegevens vragen we op?
→ Rijksregister nummer, naam, voornaam, domicilie adres, e-mail en tel.
→ Gegevens van voor u belangrijke derden
→ Gegevens over zorg en ondersteuning die volgens u en voor u van tel zijn.

De verzamelde gegevens gebruiken we uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
verkregen.
Daarnaast gebruiken we informatie die openbaar beschikbaar is. Dit kan info betreffen die te vinden
is op een (werk) website, die gepubliceerd is in artikels of kranten…… Voor informatie die niet
openbaar is wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd vb. foto’s genomen tijdens activiteiten.

Verstrekking aan derden:
Deze gegevens geven wij niet aan derden tenzij op eigen vraag of met toestemming.
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Ook in geval van wettelijke verplichting vb. de politie vraagt (persoons)gegevens op in het kader van
een onderzoek, moeten wij medewerking verlenen en zijn we verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn
Het B.C.P.A. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze
verstrekt zijn en wettelijk nodig is.

Beveiliging van de gegevens
Uw gegevens worden veilig door ons bewaard. Wij nemen passende technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
-

Alle personen die namens het B.C.P.A. uw gegevens kunnen inkijken zijn gebonden aan
geheimhouding daarvan;
We hanteren een “log in”: gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op alle systemen;
Wij maken back – ups ( cloud ) van de persoonsgegevens om ze te herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Uw rechten
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u
ontvingen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan ). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Heeft u een klacht hierover dan vragen wij u om hierover direct contact op te nemen met ons. (
klachten procedure )
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
Het B.C.P.A. kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen worden via website medegedeeld.
www.begeleidingscentrum-autisme.be
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