Privacy
Via Dijledal kunt u een sociale woning of kavel kopen. Dijledal houdt daarom informatie over u
bij in lijsten en dossiers. De informatie dient om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden om
een sociale woning of kavel te kopen. Het overdrachtenbesluit vraagt ons om uw gegevens
elektronisch te verzamelen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen
of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te
krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.
Welke informatie gebruikt Dijledal van u?
Wij controleren of u voldoet aan de voorwaarden om een sociale woning of kavel te mogen
kopen. Deze controle gebeurt zowel voor de kandidaten op de wachtlijst, als voor de kopers.
Wij vragen, controleren, gebruiken en slaan volgende informatie op:







identificatiegegevens
rijksregisternummer
adres- en contactgegevens
gezinssamenstelling
financiële gegevens
eigendomsgegevens

Als uw kandidatuur stopt, bewaren wij uw gegevens nog 30 maanden. Dit is volgens de
archiefwet. Na verkoop worden uw dossiergegevens nog 20 jaar bewaard.
Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft voor een koopwoning.
U bent altijd verplicht correcte informatie te geven.
Wij bevragen ook:



Federale Overheidsdienst Financiën
Het rijksregister

Aan wie geven wij informatie?
Wij bezorgen informatie aan:



De VMSW: zij attesteren en archiveren uw persoonsgegevens voor verkoop.
De notaris: opmaak van de officiële akte

U hebt rechten:




u heeft het recht op informatie en inzage (enkel op afspraak). U kan hiervoor mailen
naar privacy@dijledal.be;
u kan vragen om de informatie aan te passen als deze niet correct is;
u heeft recht op gegevensoverdracht.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

u kan hiervoor mailen naar privacy@dijledal.be;

onze functionaris voor de gegevensbescherming is de heer Kevin Caers. U kan bij hem
terecht via e-mail: privacy@vmsw.be

u kan een klacht indienen als u meent dat uw privacygegevens worden misbruikt. U kan
hiervoor schrijven naar Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel.
Meer informatie over privacy?
Raadpleeg onze website: www.dijledal.be.

