Uitwisseling van emails
via
het
contactformulier en
uitwisseling
van
berichten

Naleven van een wettelijke verplichting (NIS-wet van 7 april 2019, art. 29 van het
Wetboek van Strafvordering, koninklijk besluit van 10 oktober 2014 (CCB), NIS-koninklijk
besluit van 18 juli 2019)

Gegevens inzake
elektronische
communicatie

De gebruikers van
informatie- en
communicatiesystemen informeren en
sensibiliseren

✓

✓

✓

De betrokkene
informeren,
antwoorden op
zijn/haar vragen

✓



✓

Reageren op en
monitoren van
incidenten op
nationaal en
internationaal niveau
op het vlak van de
beveiliging van
netwerk- en
informatiesystemen
van algemeen belang
voor de openbare
veiligheid

✓

✓

✓

Een strafbaar feit
melden en alle
informatie hieromtrent
aan het openbaar
ministerie bezorgen

✓

✓

✓

De beveiliging van
netwerken
waarborgen en
navigatie op malafide
(phishing) websites
voorkomen

✓

✓

✓

Opdracht van
openbaar
belang

Navigatiegegevens

Naam, voornaam, IP-adres,
cookies,
rijksregisternummetagegevens
mer, e-mailadres,
adres,
telefoonnummer

De betrokkene
informeren,
antwoorden op
zijn/haar vragen

✓



✓

✓

✓

✓

Registratie op de
website van het CCB

Uit
voe
rin
g
van
een
ove
ree
nko
mst

Doeleinden van de verwerking en wettelijke basis

Identificatiegegevens

Dossiers behandelen
die u aanbelangen

✓



✓

Elektronisch formulier
ingediend door de
betrokkene of e-mail

✓

✓

✓

Beheer van de
websites van het CCB



✓



✓

Verwerking voor
statistische en
kwalitatieve doeleinden, om onze
diensten, onze websites en de portaalsite
te verbeteren

Legitiem belang van het CCB

✓

taalkeuze; gebruikte
zoekmachine;
gebruikte
trefwoorden;
de
website waarlangs u
gekomen bent; de
pagina’s die u hebt
bekeken; de duur
van
elke
paginaweergave; de 
lijst
van
gedownloade
bestanden; de datum
en het tijdstip van de
toegang;
de
gebruikte browser;
het platform en/of
besturingssysteem
dat op uw computer
is geïnstalleerd

Verwerking om de
gebruikerservaring te
personaliseren (met
name antwoorden in 
de
taal
van
de
betrokkene)

✓

Analyse van het
verkeer op de
websites van het CCB

✓

Malafide/phishing
websites bestrijden en
bewijzen bewaren in
geval van
gerechtelijke
procedures



Logbestanden
betreffende
webverkeer

✓

✓



het



✓

