
Privacyverklaring Hookup 
 
Stad en Politiezone Antwerpen respecteren uw privacy en hechten veel belang aan de bescherming 
van uw persoonsgegevens. Stad en Politiezone Antwerpen doen er bijgevolg alles aan om uw privacy 
te waarborgen en gaan daarom zorgzaam om met uw persoonsgegevens door het voeren van een 
doordacht gegevensbeschermingsbeleid conform de toepasselijke wetgeving:  

  
-    de 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 (GDPR); 

  
-    de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet). 
  
De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw 
gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te 
oefenen cf.  artikel 14 en 15 van de wet op het politieambt, het wetboek van strafvordering, de Wet 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens van 30 juli 2018.  

  

In deze privacyverklaring willen stad en Politiezone Antwerpen dan ook  heldere en transparante 
informatie geven over welke gegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan. 
 
Dit betekent dat: 

 
-      stad en Politiezone Antwerpen uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant verwerken 

en dit enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op basis van een 

geldige rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens; 
  

-      stad en Politiezone Antwerpen de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens 

die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen, en niet langer dan nodig worden 
bewaard; 

 
-   stad en Politiezone Antwerpen er zorg voor dragen dat de persoonsgegevens correct en juist zijn, en 

zo nodig, worden bijgewerkt;  
  

-       stad en Politiezone Antwerpen de nodige technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 
gewaarborgd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, 
verlies en/of ongeoorloofde wijzigingen; en 

 
-    stad en Politiezone Antwerpen geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 
Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Het is aangeraden dat u geregeld deze 
privacyverklaring herbekijkt om op de hoogte te blijven van aanpassingen. 
 
Stad en Politiezone Antwerpen verwerken uw persoonsgegevens zoals weergegeven in de 
privacyverklaring. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van de verhuurder: 
 
Stad Antwerpen 
Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
informatieveiligheid@antwerpen.be  

 
Politiezone Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de 
huurder: 

mailto:informatieveiligheid@antwerpen.be


 
Politiezone Antwerpen 
Oudaan 5 
2000 Antwerpen 
gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be 
 
De verwerking van de persoonsgegevens van de verhuurder gebeurt onder toezicht van de stedelijke 
functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be). 
 
De gegevens worden ook verwerkt door Digipolis die hierbij steeds de richtlijnen van de stad en 
Politiezone Antwerpen volgt.  

 
De verwerking van de persoonsgegevens van de huurder gebeurt onder toezicht van de Data 
Protection Office (gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be). 

 

Het doel en de grondslag op basis waarvan stad en politiezone Antwerpen - 
persoonsgegevens verwerken  

 
Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit e-mailadres, identificatienummer, IP-
adres,  cookies, nummerplaat, telefoonnummer enz.  
 
De persoonsgegevens van de verhuurder zijn: naam, voornaam, adres, email, gsm nummer, 
telefoonnummer. 
  
De persoonsgegevens van de huurder zijn naam, voornaam, werknaam, geboortedatum, 
paspoortnummer, telefoonnummer. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen door stad en Politiezone Antwerpen op volgende manieren worden 
verwerkt: 

  
Stad Antwerpen verwerkt uw gegevens in de uitvoering van een taak van algemeen belang en 
eveneens wordt verwezen naar artikelen 525, 526 en 527 van de Code van politiereglementen stad 
Antwerpen. . 
  
Voorafgaand aan de ingebruikname van de digitale toepassing worden de persoonsgegevens van de 
verhuurder van het raamprostitutiepand verwerkt door de prostitutieambtenaar met het oog op de 
aanmaak van een verhuurdersaccount.  
 
Eventuele wijzigingen aan het verhuurdersaccount voortvloeiend uit de handhavingsprocedures 
worden eveneens door de prostitutieambtenaar verwerkt in de digitale toepassing.  

 
Politiezone Antwerpen gebruikt uw persoonsgegevens om het doeleind te bereiken waarvoor u uw 
gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te 
oefenen cf.  artikel 14 en 15 van de wet op het politieambt, het wetboek van strafvordering, de Wet 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens van 30 juli 2018. Politiezone Antwerpen verwerkt uw gegevens voor de uitvoering 
van een wettelijke verplichting, met name art. 44/1en verder van de Wet op het Politieambt. 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens  

 
U beschikt over heel wat rechten aangaande de persoonsgegevens die stad en Politiezone Antwerpen 
verwerkt.  

Recht op toegang 
U beschikt over het recht om te vernemen welke persoonsgegevens door de stad en politiezone 
Antwerpen worden verwerkt.  
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Recht op beperking 
U kan verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
 
Recht op verbetering 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve 
persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.  
 
Recht van bezwaar 
U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U moet dit 
verzoek wel motiveren, behalve als u zich uitdrukkelijk verzet tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  
 
Recht om klacht in te dienen 
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel  
tel. 02 274 48 00 | fax 02 274 48 35  
contact@apd-gba.be 
 
Voor uitoefening van bovenstaande rechten kan de verhuurder zich richten tot stad Antwerpen  
Grote Markt 1,2000 Antwerpen (informatieveiligheid@antwerpen.be). Voor de stad aan uw verzoek 
voldoet, kan u worden gevraagd om een identiteitsbewijs voor te leggen.  
 
Voor uitoefening van bovenstaande rechten kan de huurder zich richten tot het Controleorgaan op de 
politionele informatie Leuvensesteenweg 48, 1000 Brussel (info@controleorgaan.be).  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens  
 
Algemeen gezien bewaart stad Antwerpen uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen 
of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. 

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zullen de politiediensten uw 
persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens 
werden ingezameld. Wanneer geen gebruik meer wordt gemaakt van de Hookup diensten, zullen de 
gegevens niet langer bewaard worden. 

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt 
voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of 

voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de 

AVG. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid  

 
Stad en politiezone Antwerpen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te 
behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke 
vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen. 

Stad en politiezone Antwerpen nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens  te waarborgen. Maar aangezien de verzending van persoonsgegevens via het 
internet nooit zonder risico is, kunnen Stad en politiezone Antwerpen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige schade die een burger zou lijden door het onrechtmatig gebruik van diens 
persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen. 

 

Cookies 
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De websites van Stad en politezone Antwerpen maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine 
tekstbestanden die op het toestel van de bezoeker van een website worden geplaatst. Zij slaan 
anonieme informatie op over hoe gebruikers tussen pagina's surfen of welke hun 
voorkeursinstellingen zijn (bijvoorbeeld taalkeuze). Op basis van deze gegevens kunnen de stad en 
politiezone Antwerpen de werking van hun websites verbeteren. Sommige cookies zorgen ervoor dat 
een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt 
dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw internetbrowser instellen om dat te 
weigeren. 

 


