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INVENTARIS VAN HISTORISCHE LIFTEN  

Algemene verordening gegevensbescherming 

 

Door het aanvraagformulier voor inschrijving in de inventaris in te vullen, gaat u akkoord met het 
gebruik van uw persoonsgegevens en/of gegevens over uw lift voor het opstellen van de Inventaris 
van historische liften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hieronder vindt u meer informatie over de gegevens die worden verzameld, door wie en met welk 
doel.     
 

Welke gegevens worden verzameld? 

Homegrade verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze informatie vrijwillig wordt 

bekendgemaakt. Door contact op te nemen met Homegrade gaat u akkoord met de rechtmatige 

verzameling van gegevens, zoals: naam en achternaam van de aanvrager, e-mailadres, 

telefoonnummer, de inhoud van het bericht, de datum en het tijdstip van verzending, de e-

mailhoofding en eventuele fysieke adressen en andere persoonlijke gegevens die door u zijn 

verstrekt. 

In het kader van de inventaris van historische liften verzamelt Homegrade naast de contactgegevens 

van de aanvrager ook gegevens met betrekking tot de technische en esthetische beschrijving 

van de lift, evenals foto's, onder vermelding van hun copyright. Door deze informatie en documenten 

via het online formulier te versturen, stemt u in met de latere publicatie ervan in het kader van de 

inventaris.  

 

Wie verzamelt uw gegevens ? 

Wanneer u het aanvraagformulier voor de inschrijving in de inventaris invult, deelt u uw gegevens 

mee aan Homegrade, het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Homegrade voert deze inventaris van historische liften uit in opdracht van 

de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed (GOBSE) – urban.brussels. 

Uw gegevens zullen dus ook door deze gewestelijke administratie worden verzameld.  

 

Wat doen we met deze gegevens ? 

Uw persoonsgegevens 

Wanneer u het formulier met uw contactgegevens invult, worden deze door Homegrade en GOBSE 

- urban.brussels bewaard met het oog op de verwerking van uw aanvraag voor inschrijving in de 

inventaris en/of voor een attest van erkenning van de historische waarde.  

Homegrade en GOBSE - urban.brussels zullen ze voornamelijk gebruiken voor administratieve 

doelen, in het bijzonder voor het verzenden van officiële documenten zoals het attest van erkenning 

van de historische waarde.  

Deze gegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden, maar Homegrade en GOBSE 

- urban.brussels kunnen uw gegevens meedelen aan hun partners en onderaannemers, om precies 

dezelfde doelen te realiseren als die welke hierboven zijn uiteengezet, voor zover het delen van 
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informatie eerlijk en rechtmatig is, om een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd 

doel te bereiken. 

De gegevens betreffende de lift 

Het juiste adres van het gebouw waar zich de lift bevindt waarop uw aanvraag betrekking heeft, wordt 

in de inventaris gepubliceerd. De beschrijving van het toestel, de foto’s ervan en de foto’s van de 

binnenkant van het gebouw (en hun eventuele copyright) zullen eveneens openbaar worden 

gemaakt. De reproductie van deze documenten zal in het copyright als verboden worden vermeld en 

elk element dat de identificatie van de bewoners mogelijk maakt, zal uiteraard onleesbaar worden 

gemaakt om uw privacy te beschermen.  

De gegevens van de inventaris zullen op termijn op het internet worden gepubliceerd, met 

name op de websites verbonden aan de GOBSE - urban.brussels, zoals de website van de inventaris 

van het bouwkundig erfgoed (monument.heritage.brussels), de gewestelijke cartografische site 

Brugis (gis.urban.brussels/brugis/), en een website die speciaal bestemd is voor historische liften. 

Deze lijst is evenwel niet volledig.  

Homegrade en GOBSE - urban.brussels behouden zich het recht voor om de informatie die in 

de inventaris is opgenomen op andere informatiedragers (fysieke of virtuele) te gebruiken voor 

wetenschappelijk onderzoek, communicatie, promotie en verspreiding van het project. 

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze gegevens ? 

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens is de toestemming.  

U hebt steeds toegang tot de gegevens over uzelf, u kunt ze verbeteren, vragen om ze te 

wissen, u kunt zich verzetten tegen de verwerking ervan, u hebt het recht om de verwerking 

ervan te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. 

Ga naar de website www.autoriteprotectiondonnees.be voor meer informatie over uw rechten. 

Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens in dit systeem, 

kunt u contact opnemen met Homegrade (privacy@homegrade.brussels) of met de dienst 

bemiddeling van de GOBSE – urban.brussels (klachten-bse@urban.brussels). 

Indien u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd, 

kunt u hier een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit: 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties.  

 

Hebt u nog vragen over het gebruik van uw gegevens? 

Raadpleeg het privacybeleid op de website homegrade.brussels of neem contact met ons op 

(privacy@homegrade.brussels).  

Raadpleeg het algemeen reglement inzake gegevensbescherming van de GOBSE – urban.brussels  

op de website https://urban.brussels/nl/pages/privacybeleid-gdpr. 
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