Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 BRUSSEL
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)
Trierstraat 9
1000 BRUSSEL

Contact
partners@vutg.be

De heer/Mevrouw Voornaam Achternaam
Vestiging (optioneel)
Straat nummer bus
postnummer GEMEENTE
Land (optioneel)

Bijlagen
Aantal

Datum
datum

Lokale ondersteuning voor gezinnen

Dag mevrouw, meneer
Jouw gemeente heeft aandacht voor de noden van haar gezinnen. Daarom biedt ze extra lokale
ondersteuning aan gezinnen die recht hebben op bepaalde toelagen in het Groeipakket.
Op vraag van jouw gemeente bezorgen wij jou hieronder het aanbod waarvoor jij mogelijk in
aanmerking komt:
XXX Aanbod gemeente
Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met je gemeente.
Met vriendelijke groet
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) en Opgroeien
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PRIVACYVERKLARING VUTG – Opgroeien – lokaal bestuur:
Bescherming van persoonsgegevens
Het VUTG, Opgroeien en het lokaal bestuur hechten veel belang aan de eerbiediging van de bescherming van je
persoonsgegevens.
Het VUTG, Opgroeien en het lokaal bestuur geven je daarbij de volgende garanties:
·

Het VUTG beheert jouw persoonsgegevens in het kader van het Groeipakket. Opgroeien heeft de
verantwoordelijkheid om een geïntegreerd gezinsbeleid te voeren en daartoe samen te werken met de
lokale besturen. Je lokaal bestuur voert een lokaal gezinsbeleid. In het kader van de wetgeving op de
bescherming van persoonsgegevens zijn het VUTG, Opgroeien en het lokaal bestuur gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken. Bij alle vragen hierover kan je je richten tot dpo@vutg.be.

·

Noch Opgroeien, noch je lokaal bestuur hebben of krijgen toegang tot deze persoonsgegevens.

·

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de informatie dat het verstrekt met betrekking tot zijn
aanbod.

·

Je persoonsgegevens zullen bij het VUTG, gedurende 5 jaar na afsluiting van je dossier, worden
bijgehouden.

·

Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor (in)directe marketingdoeleinden
aangewend.

·

Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Verder
kan je steeds:
o Bezwaar maken tegen deze verwerking van je persoonsgegevens
o Hiertoe kun je contact opnemen met dpo@vutg.be.

·

Je hebt de mogelijkheid om een klacht bij de Vlaamse Toezichtscommissie in te dienen.

·

Je persoonsgegevens zijn afkomstig uit bestaande elektronische databanken waarvoor wij de nodige
machtigingen hebben om deze te raadplegen.
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