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1 ADVIES EN BESLUIT
1.1

SAMENVATTENDE ADVIES DPO

Vrij veld:
Dit protocol onderschrijft alle beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens zoals bepaalt in AVG
Art. 5, zijnde: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking,
juistheid, opslagbeperking, integriteit, vertrouwelijkheid en verantwoordingsplicht. Het protocol is tevens
opgesteld conform Art. 8 §1 van het decreet van 18 juli betreffende het elektronische bestuurlijk
gegevensverkeer.
☒ Positief
☐ Negatief

Naam:
Datum:

1.2 BESLISSING SECRETARIS-GENERAAL
☒ Acceptatie
☐ Weigering
Motivatie:

………………………………………………………………………………
Naam:
Datum:
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2 VRAAGSTELLING
2.1.1 Vraagstelling
Omschrijf de vraag:
Het doorgeven van biocide gegevens van de FOD Volksgezondheid naar het Departement LV en dit in het
kader van het informeren van landbouwers rond hun biocidegebruik.

2.1.2 Aanvrager
Organisatie: Departement Landbouw en Visserij
Overheidsinstelling
☒ JA, type: Vlaamse overheid
☐ NEE
Beschikt de organisatie over een DPO?
☒ JA, geef coördinaten:
Naam: Bart Tollebeek – contactgegevens: zie boven
☐ NEE, is dit gepland?
☐ JA, wanneer wordt de functie ingevuld?
☐ NEE
☐ Niet van toepassing. Verklaar:
Vrij veld:

3 CONTROLE NALEVING AVG BEGINSELEN
3.1 INLEIDING
Vrij veld:
Als DPO van het Departement Landbouw en Visserij word ik van bij de aanvang van een vraag tot
gegevensuitwisseling betrokken bij alle stappen en facetten in het tot stand komen van het voorgelegde
protocol.
De uitwisselingsstromen worden ook intern besproken op de Werkgroep DATA. Deze werkgroep wordt
bijgewoond door de data-antennes (afgevaardigde(n) van elke afdeling), de databeheerder (coördinator
gegevensuitwisseling), ICT (technisch aspect van de gegevensuitwisseling), de juridische dienst en de
functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO).
De betrokkenheid reikt echter verder dan louter intern overleg; het betreft tevens overleg met
dossierdeskundige(n) en DPO van de partij met welke gegevens zullen worden uitgewisseld.
Zo wordt er tijdens de verschillende stappen voor het uitwerken van een protocol tot gegevensuitwisseling,
gewaakt – en indien nodig bijgestuurd – over de AVG beginselen voor verwerking van persoonsgegevens.
Ook wordt er toegezien op de door de AVG gestelde inhoudelijke en vormelijk vereisten.

3.2 VERANTWOORDINGSPLICHT
Beschikt men over een verwerkingsregister zoals vereist in de AVG?
Mededelende partij:
☒ JA ☐ NEE, wanneer gepland?
Ontvangende partij:
☒ JA ☐ NEE, wanneer gepland?
Vrij veld:
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3.3 DOELBINDING
Beschrijf de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de FOD
Gezondheid.
• Verkopers en professionele gebruikers van gevaarlijke biociden dienen zich voorafgaandelijk te
registreren in de applicatie van de FOD aan de hand van hun KBO-nummer. Op termijn wordt aan
de hand van de verzamelde gegevens de sensibilisering en de opleiding van de professionele
gebruikers van biociden beoogd.
Beschrijf de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden medegedeeld aan het departement.
• Het informeren over (de implementatie van) nieuwe regelgeving die een directe impact heeft op
de bedrijfsvoering van het landbouw- of visserijbedrijf
Zijn deze doeleinden verenigbaar?
☒ JA, motiveer: zie vrij veld
☐ NEE, motiveer:
Vrij veld:
Gelet op de vermelde overwegingen in Art. VIII van het protocol, zijn de oorspronkelijke doeleinden
waarvoor de gegevens worden ingezameld bij FOD Volksgezondheid compatibel met de hiervoor
vermelde doeleinden van verdere verwerking door het Departement LV. Beide kaderen in het informeren
van de betrokkene.

3.4 RECHTMATIGHEID
Wat is de wettelijke basis voor de oorspronkelijke verwerking?
☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
☐ ter uitvoering van een overeenkomst: Omschrijf:
☒ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen. Omschrijf: zie Art. VIII van het protocol
☐ vervulling van een taak van algemeen belang of ihkv van openbaar gezag
☐ andere. Omschrijf:
Wat is de wettelijke basis door de ontvangers?
☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
☐ ter uitvoering van een overeenkomst:. Omschrijf:
☒ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen. Omschrijf: zie Art. VIII van het protocol
☐ vervulling van een taak van algemeen belang of ihkv van openbaar gezag
☐ andere. Omschrijf:
Vrij veld:
Deze verwerking: noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust» (art. 6, 1, c) AVG).

3.5 BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE
Worden de betrokkenen geïnformeerd?
☒ door de mededelende partij? Hoe? zie vrij veld
☒ door de ontvangende partij? Hoe? zie vrij veld
Vrij veld:
Beide partijen publiceren hun privacyverklaring en het protocol op hun website.
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3.6 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING
Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld?
Gebruikers van biociden
Hoe groot is die groep van personen? potentieel alle land- en tuinbouwers gebruikers van producten uit
het gesloten circuit.
Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld?
☒ identificatiegegevens, andere dan het RRN,
☐
uitgegeven door de overheid
Wat is de aard van de gegevens?
☒ identificeerbare gegevens
☐ gepseudonimiseerde gegevens
☐ anonieme gegevens
Wat zijn de categorieën van ontvangers en eventuele derden die mogelijks de gegevens eveneens
verkrijgen?
• de personeelsleden die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het doel (cfr. Protocol
Art. VIII);
• de personeelsleden van de inspectiediensten voor hun controleactiviteiten;
• de betrokkene zelf.
Wat is de periodiciteit van de mededeling? jaarlijks
Wat is de duur van de mededeling? onbepaalde duur
Vrij veld:
De periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat deze gegevens jaarlijks kunnen wijzigen en bijgevolg
bijgestuurd moeten worden.

3.7 OPSLAGBEPERKING
Wat zijn de bewaartermijnen van de persoonsgegevens binnen het departement? Motivatie?
Het Departement LV bewaart de verkregen gegevens 2 jaar om de continuïteit te bewaren bij een
jaarlijkse overdracht.
Vrij veld:

3.8 INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers van de ontvangende partij geregeld?
De personeelsleden van het Departement LV zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via de Vlaamse
deontologische code en via haar eigen ‘Gedragscode informatieveiligheid en gebruik van ICT middelen’
welk deel uitmaakt van het arbeidsreglement
Hoe zal de overdracht van de gegevens georganiseerd worden? Wat zijn de beveiligingsmaatregelen?
‘De gegevensmededeling gebeurt mits het gebruik van passende veiligheidsmaatregelen’.
Vrij veld:
FOD Volksgezondheid verwerpt het in detail vermelden van de uitwisseling.
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