Informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
(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 – Algemene verordening gegevensbescherming)
Identiteit- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke :
De Hoge Ambtenaar van de Brusselse agglomeratie
Lignestraat 40 te 1000 Brussel
Doel van de verwerking en wettelijke basis :
De gegevens worden verzameld als onderdeel van de afgifte van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
of een draagvergunning van een vuurwapen of een Europese vuurwapenpas of een wapenhandelaarserkenning of een erkenning
voor een schietstand of een verzamelaarserkenning of een bijzondere erkenning of een vervoerderserkenning of in het kader van
de vijfjaarlijkse controle voor de vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen of een wapenhandelaarserkenning of
een erkenning voor een schietstand of een verzamelaarserkenning of een bijzondere erkenning of een vervoerderserkenning. De
verzamelde gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.
Wettelijke basis :
De wet van 8 juni 2006 houdende de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet); Koninklijk
besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet; Koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van
sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;
Koninklijk besluit betreffende de Europese Vuurwapenpassen.
Ontvangers van de gegevens :
De gegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheidsinstanties waaraan tijdens de procedure een advies moet worden
gevraagd, in overeenstemming met de wapenwetgeving.
Bewaartermijn van de gegevens :
De gegevens worden gedurende de noodzakelijke periode bewaard om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire
bepalingen.
De gegevens worden bewaard zolang de persoon in het bezit is van een vergunning, kaart of erkenning waarnaar hierboven wordt
verwezen.
In het geval van het overlijden van de vergunninghouder of in geval van verkoop/afstand/export van de wapens, wordt het dossier
vernietigd indien het laatste vastgestelde recht (retributie) dateert van meer dan 7 jaar geleden. Computergegevens worden ook
vernietigd.
In geval van intrekking of weigering worden de gegevens onbeperkt in tijd bewaard (tot het overlijden van de persoon: dan wordt
het dossier vernietigd, indien het laatste vastgestelde recht meer dan 7 jaar bedraagt).
Rechten :
In overeenstemming met de voornoemde verordening, hebt u het recht om de verantwoordelijke voor de hierboven vermelde
verwerking te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren (contact : Pascal VAN DE
WALLE, functionaris voor gegevensbescherming – pvandewalle@cibg.brussels ; tel : +32 2 600 13 48).
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be ; tel : +32 (0)2 274 48 00).

