Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door
het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
Wie zijn wij?
Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is een federale wetenschappelijke
instelling onder rechtstreeks gezag van de Minister van Justitie.
Takenpakket
 Uitvoeren van deskundig onderzoek van materiële gegevens in strafzaken.
 Wetenschappelijk onderzoek op gebied van criminalistiek en criminologie.
 Referentielaboratorium voor de criminalistiek.
 Beheer van de nationale DNA-gegevensbanken.
 Opleiding aan personen die een openbaar ambt uitoefenen in de FOD Justitie of zich daarop
voorbereiden.
Contactgegevens
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
t.a.v. de Directeur-generaal
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel
+32 (0)2 240 05 00
Nicc-incc@just.fgov.be
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
• Deskundig criminalistisch onderzoek op aanvraag van de bevoegde gerechtelijke overheid
 Wettelijke verplichting : wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig
hebben om de taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
De onderstaande tabel omvat de persoonsgegevens die kunnen aanwezig zijn. Niet elk dossier
omvat al deze gegevens.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatiegegevens
• Gegevens betreffende privé- en
beroepsleven
• Verbindings- en lokalisatiegegevens
• Financiële gegevens
• Bijzondere categorieën van gegevens
• Gerechtelijke gegevens

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Van de opdrachtgevende
magistraat

Bewaartermijn
30 jaar (wettelijke
termijn)

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• De opdrachtgever
• Verwerkers die instaan
voor onze ICTinfrastructuur
• Verwerker die instaat
voor de archivering
van dossiers

• Nationale DNA-gegevensbanken: opslaan en vergelijken van DNA-profielen
 Wettelijke verplichting: wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben
om de taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatiegegevens
(gepseudonimiseerd)
• Gegevens betreffende beroepsleven

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Van de
opdrachtgevende
magistraat

Bewaartermijn
• Strafzaken: 30
jaar (wettelijke
termijn)

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• De opdrachtgever en de
DNA-cellen bij de
Parketten

• Verbindings- en lokalisatiegegevens
• Bijzondere categorieën van gegevens
(DNA-profiel, gerechtelijke gegevens)

• Vermiste
personen:
onbeperkt tot
vraag wissing

• Internationale
uitwisseling van
gepseudonimiseerde
gegevens
• Verwerkers die instaan
voor onze ICTinfrastructuur
• Verwerker die instaat
voor de archivering van
dossiers

• Wetenschappelijk en statistisch criminologisch onderzoek
 Wettelijke verplichting: wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben
om de taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
Wanneer wij uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u verkrijgen, vragen wij uw
toestemming.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatiegegevens
• Gegevens betreffende privé- en
beroepsleven
• Bijzondere categorieën van
gegevens
• Gerechtelijke gegevens

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
• Bij de betrokkenen
• Onrechtstreeks van andere
partijen
• Onrechtstreeks van
databanken

Bewaartermijn
5 jaar na einde
van het
onderzoeksproject

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• Eventueel medeonderzoekers
• Verwerkers die instaan
voor onze ICTinfrastructuur
• Elke andere disseminatie
gebeurt anoniem

• Inventarisatie van relevante informatie in criminalistiek en criminologie
 Wettelijke verplichting: wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben
om de taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en
verbindingsgegevens
• Gegevens betreffende
beroepsleven

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
• Bij de betrokkenen
• Onrechtstreeks van andere
partijen
• Onrechtstreeks van
databanken

Bewaartermijn
Onbeperkt

Met wie worden deze gegevens
gedeeld?
• Belgische gerechtelijke
instanties en politiediensten
• Buitenlandse centra voor
criminalistiek en criminologie

• Uitoefening van rechten van betrokkenen over verwerkingen door het NICC
 Wettelijke verplichting: wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben
om de taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en contactgegevens
• Gegevens die ons via de aanvraag
worden meegedeeld

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Bij de betrokkenen

Bewaartermijn
10 jaar na
afsluiten dossier

Met wie worden deze gegevens
gedeeld?
• Eventueel mede-onderzoekers
• Verwerkers die instaan voor
onze ICT-infrastructuur

• Personeelsbeheer
 Wettelijke verplichting: wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben
om onze taken uit voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en verbindingsgegevens
• Gegevens betreffende privé- en
beroepsleven
• Financiële gegevens

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
• Bij de betrokkenen
• Onrechtstreeks van
andere partijen

Bewaartermijn
100 jaar na
geboortejaar
personeelslid

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• Verwerkers die instaan voor
onze ICT-infrastructuur
• Federale diensten van
personeelsbeheer en
loonadministratie
• Dienst voor ziektecontrole
• Verwerker die instaat voor
de archivering van dossiers

• Website
 Gerechtvaardigd belang: wij verwerken deze persoonsgegevens (verkregen middels de
noodzakelijke cookies) om de veiligheid en goede werking van onze website te
verzekeren.
 Toestemming: wij verwerken persoonsgegevens aangaande de analyse van het gebruik
van onze website op basis van uw toestemming.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en verbindingsgegevens
• Search en browser historiek

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Bij de betrokkenen

Bewaartermijn
2 jaar

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
Verwerkers die instaan voor
onze ICT-infrastructuur

• Veiligheid: bezoekersregistratie
 Gerechtvaardigd belang: wij verwerken deze persoonsgegevens om de fysieke en
informatieveiligheid en de goede werking van onze organisatie te verzekeren.
 Toestemming: wij verwerken de beelden van bewakingscamera’s op basis van uw
impliciete toestemming bij het betreden van de gesignaleerde zones conform de
camerawet.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatiegegevens
• Gegevens over het bezoek (datum,
tijdstip, bezocht persoon)

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Bij de betrokkenen

Bewaartermijn
2 jaar

1 maand

• Beelden bewakingscamera’s

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• Interne veiligheidsdienst
• In geval van incident:
eventueel brandweer- of
politiediensten

• Organisatie van studiedagen en evenementen
 Toestemming: wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de verkregen
toestemming van de betrokkene.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en contactgegevens
• Bij bezoek: gegevens over het bezoek
of de deelname

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Bij de betrokkenen

Bewaartermijn
2 jaar na
studiedag of
evenement

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• Eventueel medeorganisatoren
• Verwerkers die instaan
voor onze ICTinfrastructuur

• Nieuwsbrieven
 Toestemming: wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de verkregen
toestemming van de betrokkene.
Welke persoonsgegevens?
• Identificatie- en contactgegevens

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?
Van de betrokkenen

Bewaartermijn
Tot intrekking van
de toestemming

Met wie worden deze
gegevens gedeeld?
• Eventueel medeorganisatoren
• Verwerkers die instaan
voor onze ICTinfrastructuur

Veiligheid
Het NICC waarborgt de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Ze worden
onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en
ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken wij beveiligingstechnieken en -procedures die wij hier om veiligheidsredenen niet
uitvoerig beschrijven.
Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een
veiligheidsniveau te garanderen dat is aangepast aan de risico’s.
Wat zijn uw rechten en hoe deze uit te oefenen?
U heeft rechten in verband met de persoonsgegevens die wij gebruiken. Het al dan niet kunnen
uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.
•

Recht op inzage
U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens waarover wij beschikken. We kunnen u hierbij
een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de
rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

•

Recht op verbetering
Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te
corrigeren.

•

Recht van bezwaar
U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken.

•

Recht op het beperken van de bewerking
U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld
wanneer we de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

•

Recht op vergetelheid of verwijdering
U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk
verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit
verzoek voldoen.

De hoger genoemde rechten worden beperkt wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt in
het kader van een deskundig onderzoek op last van de gerechtelijke overheid.

•

Recht op intrekking van uw toestemming
Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die
toestemming intrekken.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan
of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Functionaris voor gegevensbescherming
Vilvoordsesteenweg 100
1120 Brussel
dpo-nicc@just.fgov.be
Geef in uw aanvraag duidelijk aan welk recht u precies wil uitoefenen en op welke manier u de
informatie wenst te krijgen. We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag
complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan meerdere aanvragen, dan wordt de termijn
verlengd met 60 dagen.
Klachten
Als u vindt dat het NICC uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de
geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Contact
Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze
Functionaris voor gegevensbescherming:
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Functionaris voor gegevensbescherming
Vilvoordsesteenweg 100
1120 Brussel
dpo-nicc@just.fgov.be
Geldigheid van deze tekst
De Privacyverklaring wordt geregeld bijgewerkt. U kan de laatste versie van dit document raadplegen
op de website.
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd en herzien op 01/07/2022

