
Gegevensverwerking 
 
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verzamelt en verwerkt, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, gegevens die op uw persoon betrekking hebben. Wanneer hij dat doet, voldoet hij 
aan de wetgeving inzake gegevensbescherming om uw rechten en vrijheden te waarborgen. 

 

In het kader van de verwerking in verband met de parkeergelden  

Welke gegevens verwerken wij? 
Wij verzamelen uw contactgegevens (naam, voornaam, adres), nummerplaat van het voertuig, 
rijksregisternummer, foto's van het voertuig.  

 

Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens? 
Deze gegevens worden gebruikt voor het innen van parkeergelden overeenkomstig de volgende 
rechtsgrondslagen: 
•             Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen; 
•             De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op 

motorrijtuigen in te voeren; 
•             Het retributiereglement betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid, gestemd door de 

Gemeenteraad op datum van 15.12.2020; 
•             De ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 

oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.  

 

Met welke dienstverleners delen wij uw gegevens? 
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe doet een beroep op twee onderaannemers voor het 
verzamelen van de informatie die nodig is voor de verwerking van het parkeergeld, namelijk:  

 Inforius: de informatie over de parkeertickets wordt automatisch doorgestuurd naar de 

backoffice van de Inforius-toepassing.  

 Civadis: de informatie wordt vervolgens geïmporteerd in het Onyx-programma van Civadis. De 

informatie over de houder van de nummerplaat wordt aan de DIV vanuit dit programma 

gevraagd in het kader van de terugvorderingsprocedure van het parkeergeld.   

De verzamelde gegevens worden in België gehost en er vindt geen gegevensoverdracht plaats voor 
deze verwerking. 

 

Wat zijn uw rechten? 
U heeft het recht om uw gegevens te raadplegen, een rechtzetting te vragen, het wissen van de 
gegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. 
Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met DPO@woluwe1150.be 
Als u meent dat uw rechten niet worden nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Bewaring van de gegevens 
Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het moment dat het dossier is 
gesloten. 
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Contactpunten 
Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe 
Functionaris voor de gegevensbescherming 
Charles Thielemanslaan 93 
1150 BRUSSEL 
Telefoon: 02/773.05.11 
 
Als u vragen hebt over uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor 
gegevensbescherming via dpo@woluwe1150.be 
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