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Analyse
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Nr.
1

Vereiste
De identificatie van de
verwerkingsverantwoordelijken.

Ref. Protocol
Uiteenzetting par. VI

2

De wettelijke basis van zowel de
mededeling als de inzameling van de
gegevens.
De doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden
medegedeeld.
De categorieën en omvang van de
medegedeelde persoonsgegevens
conform het
proportionaliteitsbeginsel.
De categorieën van ontvangers en
derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen.
De beveiligingsmaatregelen van de
mededeling, rekening houdend met
de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de
aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van de betrokkenen.
De periodiciteit van de mededeling.

Uiteenzetting par. VII
Rechtmatigheid

De duur van de mededeling.
De sancties in geval van niet-naleving
van het protocol.
De beschrijving van de precieze
doeleinden waarvoor de gegevens
oorspronkelijk werden ingezameld
door de instantie die beheerder is van
de gevraagde gegevens.
Ingeval van latere verwerking van de
ingezamelde gegevens, vermelding
van de verenigbaarheidsanalyse van
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Uiteenzetting par. VIII

Tabel in par. IX

Opmerking
De mededelende en de ontvangende
partij worden aangeduid.
Beide partijen worden aangeduid als
verwerkingsverantwoordelijken.
Er is voor beide partijen een wettelijke
verplichting. De wettelijke grondslagen
zijn telkens duidelijk aangehaald.
Uitgebreide beschrijving van doeleinden
waarvoor deze gegevens gebruikt zullen
worden.
Heldere omschrijving van de gevraagde
gegevens, hun doel, de noodzaak en de
proportionaliteit .

Par. XIV

Er is geen doorgifte aan derden.

Par. IX
Par. XVI

Ontsluiting via het MAGDA-platform.
VLAIO ICT-veiligheidsbeleid.

Par. XII

Par. XXVI
Par. XXIV

Finaliteit 1: permanent
Finaliteit 2: permanent
Finaliteit 3: 3 à 4 maal per jaar
Onbepaalde duur.
Opschorting doorgifte.

Par. VII a)

Wetboek Inkomstenbelasting (WIB 92)

Par. VII b)

Finaliteit 1: selecteren en controleren
van subsidiedossiers
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de doeleinden van deze verwerking
met het doeleinde waarvoor de
gegevens aanvankelijk zijn verzameld
overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de
algemene verordening
gegevensbescherming.
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13

De afspraken omtrent de garantie van
de kwaliteit van de gegevens en in
voorkomend geval de eerbiediging
van het wettelijk kader dat de toegang
tot de authentieke gegevensbron
regelt.
De specifieke maatregelen die de
gegevensmededeling omkaderen
zoals de keuze van het formaat van de
mededeling, de logging van de
toegangen zodat men kan controleren
wie wanneer toegang had tot welke
gegevens en waarom en de invoering
van een verwijzingsrepertorium in het
geval van een automatische
mededeling van de wijzigingen aan de
gegevens.

Par. IX

Par. XI

Finaliteit 2: uitvoeren van de taken van
het permanent secretariaat van de
Brownfieldcel
Finaliteit 3: garanderen van de
kwaliteitsgaranties van de inventarisatie
van bedrijventerreinen op
perceelsniveau
Gegevensuitwisseling verloopt via het
MAGDA-platform.

Finalitiet 1: MAGDA, volledig
geautomatiseerd, inclusief logging.
Finalitiet 2: MAGDA, volledig
geautomatiseerd, inclusief logging.
Finaliteit 3: Magda via SFTP

Besluit
/////////////////////////////////////////////////////////

Het protocol voldoet aan de principes van de AVG. De beschrijvingen zijn uitgebreid en helder.
Het advies voor dit protocol is positief.
Brussel 24/11/2020
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