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VERKLARING ALGEMEEN BELEID INZAKE BESCHERMING VAN 

PERSOONSGEGEVENS door DE DIRECTIE VAN DE ONDERNEMING 

  LD 
 
AIBV nv is een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde onderneming die instaat voor de exploitatie van de 

technische keuring en de examencentra voor het verkrijgen van een rijbewijs, gelegen  Z1 Research Park 90 te 

1731 Zellik. 

De vertrouwelijkheid wordt ernstig genomen en de bescherming van persoonsgegevens wordt als volgt toegepast : 

 

- Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door ons uw persoonlijke informatie door te geven. Wij 

zullen uw gegevens altijd op een eerlijke manier en doelgericht gebruiken. 

- We zullen ons altijd op een transparante manier gedragen ten opzichte van u betreffende de aard van de 

informatie die we verzamelen, wat we ermee doen en op welke manier u ons kan contacteren als u zich 

hieromtrent zorgen maakt.  

- Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en ze veilig 

te houden. 

- Wij zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wet-en regelgevingen betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

 AIBV stelt een verwerking van persoonsgegevens op met als belangrijkste doeleinden: 

 

- de uitvoering van de taken die haar door de toezichthoudende autoriteit zijn opgedragen, namelijk de 

technische inspecties van motorvoertuigen en aanhangwagens te verrichten, om examens te organiseren 

met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs en het verrichten van taken als Technische Dienst. 

- de verzending van uitnodigingen om voertuigen aan te bieden aan de autokeuring. 

- een afspraak maken. 

- het beheer en opvolging van verzoeken om informatie. 

- de meting van de kwaliteit en de tevredenheid van de klanten. 

- het beheer en de opvolging van kandidaturen. 

- de beelden van webcams die worden gebruikt om wachttijden in onze stations aan te geven. 

- het beheer en de opvolging van klachten of geschillen. 

 

AIBV verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden. 

 

Eenieder heeft recht op inzage, ondervraging en aanpassingen, waardoor hij, indien nodig, de persoonsgegevens die 

onjuist, onvolledig, verouderd zijn of waarvan de onnauwkeurige, onvolledige of inzameling, gebruik of 

instandhouding niet strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de opdracht van AIBV, kan aanpassen, 

aanvullen, updaten of wissen. 

Elke persoon kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@aibv.be of per post een brief te sturen 

naar Z1 Research Park 90 - 1731 Zellik. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart. 

 

De praktische realisatie van dit ondernemingsbeleid vertaalt zich door een engagement en respect, zowel door het 

management, het kaderpersoneel alsook van het gehele technische personeel en administratieve medewerkers van 

AIBV nv. 

 

Deze beleidsverklaring over de bescherming van persoonsgegevens werd aangekondigd tijdens de 

personeelsvergaderingen  en werd overgemaakt elk personeelslid.  

 

 

Philippe Bernard      

Gedelegeerd Bestuurder                                  


