Activiteitenregister conform de artikelen 30 en 31
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Verantwoordelijken
De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn de Bevoegde Instanties van de roomskatholieke Kerk in Vlaanderen, te weten de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en
Mechelen-Brussel.
De vertegenwoordigers van de verwerkingsverantwoordelijken zijn de bisschoppelijk
gedelegeerden voor het onderwijs van de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en
Mechelen-Brussel.
voor het bisdom Antwerpen
Dhr. Dirk Van Rossem
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
dirk.vanrossem@rkg.vlaanderen

T 03 543 97 00

voor het bisdom Brugge
Mevr. An Quaghebeur
H. Geeststraat 4
8000 Brugge
an.quaghebeur@rkg.vlaanderen

T 050 33 59 05

voor het bisdom Gent
Mevr. Lieve Van Daele
Marialand 31
9000 Gent
lieve.van.daele@rkg.vlaanderen
voor het bisdom Hasselt
Dhr. Francis Loyens
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
francis.loyens@rkg.vlaanderen

T 09 223 11 25

T 011 28 84 51

voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel
Dhr. Jürgen Mettepenningen
F. de Merodestraat 18
T 015 29 84 89
2800 Mechelen
jurgen.mettepenningen@rkg.vlaanderen
Functionaris voor gegevensbescherming is Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de
Belgische Bisschoppenconferentie,
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
T 02 507 05 93
ce.belgica@interdio.be
De doeleinden van de verwerking
De verwerking is gericht op het kerkelijk mandateren van de godsdienstleraren r.-k. godsdienst en in
een tweede fase eveneens op het voordragen van de betrokken godsdienstleraren conform de

Vlaamse decreten rechtspositie van 1991. Ook de communicatie met de godsdienstleraren wordt
beoogd.
In de databank bevinden zich de naam, het adres, e-mailadres, gsm en/of telefoonnummer,
diploma(‘s) en (eventueel) stamboeknummer van de (kandidaat)godsdienstleraren en, wanneer zij in
dienst zijn, de scholen waarin zij zijn voorgedragen evenals de omvang van de opdracht. De
persoonsgegevens kunnen door de betrokkenen op elk moment worden ingezien en gewijzigd.
Tot de persoonsgegevens voor de kerkelijke mandatering hebben toegang: de
onderwijssecretariaten van de hoger aangegeven bisdommen; de bevoegde inspecteurs-adviseurs r.k. godsdienst, de hogere oversten van de Jezuïeten, Salesianen en Broeders van Liefde (of hun
afgevaardigden) en de bisschoppelijk gedelegeerden.
Met het oog op de voordracht van de godsdienstleraren in de scholen kunnen de contactgegevens
doorgegeven worden aan de secretariaten van de scholen waarin een (kandidaat) godsdienstleraar
mogelijk te werk gesteld kan worden.
Alle gegevens worden bewaard gedurende de volledige tijd dat de betrokken godsdienstleraar
werkzaam is in het Vlaams godsdienstonderwijs. De mandaatgegevens worden onbeperkt bewaard.
Met het oog op communicatie en een eventuele inzet van de betrokkene na zijn pensioen worden
zijn contactgegevens ook na zijn pensioen bewaard, tenzij de betrokkene aangeeft dat hij dit niet
wenst.
De databank wordt beveiligd via Microsoft 365.

