Adresgegevens van de
kandidaat- machtigingsgerechtigde
organisatie:
……………………..
…………………….
………………………

Sectoraal Comité voor de Federale Overheid
Drukpersstraat 35

Onze ref.:
1000 Brussel
Dossier behandeld door:……
Functie:……..
Tel.:….
e-mail: ……
Datum:

Betreft: conformiteitsverbintenis met de voorwaarden van de algemene machtiging vervat in
beraadslaging FO nr. 36/2013, aan brandweerdiensten (of aan de administraties van de
gemeenten waarvan deze diensten afhangen) om bepaalde gegevens te kunnen raadplegen bij
de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Mevrouw, Mijnheer,
Ik verwijs naar de beraadslaging FO nr. 36/2013. Na kennis te hebben genomen van deze
beraadslaging, verbind ik er mij toe alle daarin opgelegde verplichtingen na te leven.
Meer in het bijzonder zullen de gegevens die bij de DIV werden verkregen, verwerkt worden
conform de voorwaarden die in deze beraadslaging werden vastgelegd. Ik verbind mij er
namelijk toe om:
o

het finaliteitsbeginsel te eerbiedigen, nl. om de verkregen gegevens slechts te
gebruiken om de kosten van een interventie van de brandweer te verhalen op de
begunstigden van deze interventie;

o

van de DIV enkel de naam, voornaam, en adres van de nummerplaathouder te
verkrijgen, alsook het merk, het type en de datum van inschrijving van het
voertuig;

o

de gegevens te wissen zodra ze niet meer nodig zijn en in principe niet langer te
bewaren zodra de verschuldigde som werd ontvangen;

o

de begunstigden aan wie gefactureerd wordt te informeren;

o

de gegevens enkel intern te verwerken en dit door personen die deze gegevens
voor de uitoefening van hun functie nodig hebben;

o

de categorieën personen aan te duiden die toegang hebben tot de gegevens
samen met een beschrijving van hun functie en deze lijst met categorieën van
personen ter beschikking te houden van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer;

o

de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren (met name door enkel een
toegang tot de gegevens toe te staan voor personen die zich hebben verbonden
aan een wettelijke, statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting);

o

technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen;

Ik verbind er mij eveneens toe om, eens machtiging werd verleend aan de organisatie die ik
vertegenwoordig, het Comité ervan te verwittigen wanneer diezelfde organisatie niet langer
belast is met het factureren van de kosten van interventies van de brandweer aan de
begunstigden van deze interventies.
Hierbij bezorg ik het Sectoraal comité voor de Federale Overheid de volledige en naar waarheid
ingevulde conformiteitsverklaring inzake het informatiebeveiligingssysteem dat het voorwerp is
van de machtigingsaanvraag, evenals de evaluatievragenlijst voor de kandidaatveiligheidsconsulent.
Ik neem er nota van dat de machtiging om bij de DIV de hoger opgesomde gegevens op te
vragen, slechts wordt verleend aan de organisatie die ik vertegenwoordig, op voorwaarde dat
het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid onze veiligheidsmaatregelen gunstig
beoordeelt.
Wij danken het Comité bij voorbaat om de datum van inwerkingtreding van de algemene
machtiging vervat in beraadslaging FO nr. 36/2013 voor de organisatie die ik vertegenwoordig,
mee te delen.

Met oprechte hoogachting,

Handtekening:
Naam van de ondergetekende:
Functie:

