
Kennisgeving inzake verwerking van persoonsgegevens: 

Het terugkommoment wordt georganiseerd op grond van het decreet van 9 maart 2018 houdende het               

terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (het “Decreet”) en het Besluit van de Vlaamse                 

Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B                

(het “Besluit”). 

Conform artikel 23 van het Besluit is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de              

persoonsgegevens in het kader van het terugkommoment, het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare              

Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, en treedt Mercator NV (Blijde-Inkomststraat 80, 3000 Leuven, KBO              

0437.666.968 – “Mercator”) op als verwerker namens de verwerkingsverantwoordelijke. 

Conform artikel 23 van het Besluit registreert Mercator voor elk georganiseerd terugkommoment de             

identificatiegegevens van de deelnemers voor de doeleinden vermeld in artikel 24 van het Besluit. Mercator               

geeft deze gegevens in in de gegevensbank die de overheid ter beschikking stelt. Verder verwerkt Mercator als                 

verwerker alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het invullen van het attest opgenomen in bijlage 2 bij het                  

Besluit (Attest van deelname aan het terugkommoment), zijnde de gegevens over het gevolgde             

terugkommoment, jouw naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres en geldigheidsdatum          

van jouw rijbewijs. 

Voor enige andere verwerkingen, waarvoor Mercator de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw             

persoonsgegevens zal zijn, zal zij steeds jouw akkoord vragen wanneer dat nodig is, of de andere rechtsgrond                 

meedelen.  In dergelijk geval bewaren we deze gegevens zo lang als nodig voor het doel. 

Enkel werknemers en medewerkers van Mercator hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor de             

hierboven vermelde doeleinden.  

Conform de GDPR heb je het recht om, wat de verwerkingen betreft waarvoor Mercator NV               

verwerkingsverantworodelijke is, (i) ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de               

persoonsgegevens die wij over jou verwerken, (ii) ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de                  

verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, (iii) ons te verzoeken om de                

persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te              

verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op             

gegevensoverdraagbaarheid”), (iv), wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op jouw toestemming,            

te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de                  

verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, en (v) klacht in te dienen bij de                  

toezichthoudende autoriteit. 


