Основна реєстрація осіб:для уряду і для вас
Кожен зобов'язаний повідомити про народження або переїзд повідомити муніципалітету. Але що робить влада
насправді з усіма цими даними від своїх громадян?
У цій брошурі ви можете прочитати, які персональні дані зберігаються в Основна реєстрація осіб і для чого вони
використовуються стати. Ми перерахуємо ваші права та обов’язки. Також як
ви хочете залишитися в Нідерландах на тривалий період часу з-за кордону
заспокоїться, читайте нижче, як це робиться.
Чому важлива база даних особистих записів?
Уряду потрібні правильні дані від своїх громадян. Наприклад, отримати паспорт, посвідчення особи чи а вміти
робити водійські права, знати, у кого можна голосувати
вибори, для надання пільг і збору муніципальних податків. Але також такі організації, як
Податкові органи, соціальні та пенсійні фонди використовувати ці персональні дані для правильного прийняття своїх
рішень адаптуватися до вашої особистої ситуації. Від імені міністра
внутрішніх справ і відносин Королівства забезпечують все муніципалітетів у Нідерландах для поточного та
правильного статусу базу персональних записів. Це закріплено в Законі Основна реєстрація осіб.
Які персональні дані?
У Нідерландах ваші персональні дані зберігаються База персональних записів, скорочено BRP. Це містить
персональні дані будь-кого, хто проживає в Нідерландах або жив. Наприклад, BRP містить наступне:
•
дані від вас:
•
Ім'я;
•
Дата, місце та країна народження;
•
Адреса;
•
Номер обслуговування громадян (BSN);
•
Батьки;
•
громадянство (і будь-яке право на проживання);
•
Шлюб або зареєстроване партнерство;
•
Діти;
•
Проїзний документ та посвідчення особи;
•
Право голосу.
Як уряд отримує всі ці персональні дані?
Є дані, які ви повинні надати самі, наприклад, якщо
ви переїжджаєте, народжуєте дитину, виходите заміж за кордон чи як помирає член сім'ї. Деякі дані будуть
автоматично записані або змінені, наприклад, якщо ви Нідерланди одружуються. ЗАГС народжень, шлюбів і смертей
дає потім передайте це муніципалітету
Якщо ви хочете приїхати жити в Нідерланди
Ви приїжджаєте з-за кордону і хочете залишитися довше чотирьох місяців? залишитися в Нідерландах? Після цього
потрібно зареєструватися протягом п’яти днів Зареєструйте філію в Нідерландах у муніципалітеті, де ви знаходитесь
збирається жити. Ваше перебування в Нідерландах має бути законним. Це означає, що ви маєте нідерландське
громадянство, громадянство країни-члена Європейського Союзу, європейця Економічна зона або Швейцарія, або
дійсна вид на проживання.
Кожен має унікальний службовий номер громадянина
Службовий номер громадянина (BSN) – це ваш особистий номер для ваших контактів з урядом. Цей унікальний
номер допомагає для запобігання, наприклад, плутанини осіб. Кожен, хто вперше зареєструється в БРП, отримає а
номер соціального страхування. Також отримує заявлена новонароджена дитина відразу BSN. Ваш номер BSN
вказано у вашому голландському паспорті, водійські права та посвідчення особи. BSN має переваги для вас і для
уряду. Це полегшує ваші контакти з муніципалітету та з іншими (державними) організаціями. Якщо ти підеш роботу,
ви віддаєте свій BSN своєму роботодавцю. Ось так і вирішуєтеся роботодавець має ряд питань з, наприклад,
податковими органами і пенсійний фонд. Охорона здоров’я також використовує BSN. У терапевта, в лікарні, в аптеці
або Звертаючись до домашнього догляду, ви можете запитати свій номер обслуговування громадян (BSN) стати. Для
отримання додаткової інформації відвідайте www.rijksoverheid.nl.
Ваша конфіденційність добре
охороняється BRP містить персональні дані, які не є загальнодоступними. Уряд ретельно стежить за
конфіденційністю кожного та використовує ваші дані лише для належного виконання своїх завдань.
Які у вас права?
Отримають усі, хто вперше зареєструється в БРП копію записаних даних. Ця заява коштує
нічого. Навіть якщо ви переселитеся в Нідерланди, ви отримаєте а безкоштовна копія.
Ви завжди можете переглянути власні дані в BRP на своєму Місто. Це безкоштовно. Якщо хочете паперову копію,
запитайте муніципалітети зазвичай сплачують за це збір. Ви можете отримати свій Ви також можете переглянути

дані через mijn.overheid.nl. Якщо ваші дані неправильні або неповні, ви можете залишити їх виправити або
доповнити. Тоді муніципалітет попросить вас підтверджуючі документи для цього. Неможливо поділитися своїми
даними
вилучити його з BRP, за винятком кількох конкретні випадки, описані в Законі
Основна реєстрація осіб. Ви можете попросити муніципалітет не передавати ваші дані
до певних органів влади. Запитайте про це у вашому муніципалітеті. Ви можете надіслати листа до муніципалітету,
де ви зареєстровані запитати огляд органів, яким передаються ваші дані
були надані в останні роки. Цей огляд безкоштовний. Для Глобальний огляд типу екземплярів, до яких ваш
інформацію можна надати, будь ласка, відвідайте веб-сайт
www.wie Krijgtmijnformatie.nl.
Що робити, якщо я хочу використати одне зі своїх прав?
Запит на реалізацію своїх прав за ст AVG можна звернутися до муніципалітету, де ви зареєстровані. Рішення щодо
вашого запиту ви отримаєте протягом місяця.
Що робити, якщо у мене є запитання чи скарги? У кожному муніципалітеті Нідерландів є спеціаліст із захисту даних,
який контролює законодавство про конфіденційність. Ти можеш
зв’яжіться з цим офіцером через свій власний Місто. Голландський орган із захисту даних зберігає зовнішній вигляд
моніторинг дотримання законодавства про конфіденційність. Ви отримали це право подати скаргу на ваш
муніципалітет до органів влади служити. Зробити це можна онлайн або за телефоном 088 180 52 50.
Які у вас обов'язки?
Ви завжди повинні мати можливість ідентифікувати себе, коли звертаєтесь до уряду з дійсним ідентифікатором.
Якщо муніципалітет вашого проживання вимагає цього, ви зобов’язані надати додаткову інформацію про ваші дані,
включені в BRP.
Якщо ви переїжджаєте в межах Нідерландів, ви повинні зробити це протягом чотирьох тижнів
зміна адреси до або не пізніше п’яти днів після переїзду пройти разом.
Якщо ви збираєтеся перебувати за кордоном на більш тривалий період часу, понад вісім місяців, ви повинні зробити
це протягом п’яти днів до заявити про свій від’їзд у муніципалітеті, де ви проживаєте. Якщо ваші особисті дані
змінилися під час вашого перебування в
за кордоном, наприклад, тому що ви одружені або маєте дитину отримали, то після повернення ви повинні
переконатися, що у вас є оригінали документів про цю зміну.
Якщо ви оселилися в Нідерландах з-за кордону, ви повинні зареєструватися в . протягом п'яти робочих днів після
поселення в Нідерландах муніципалітет, де ви проживаєте. Ви також хочете, щоб ваш партнер та/або нехай діти
реєструються, тоді вони всі повинні прийти
до ратуші. Візьміть оригінал . з декларацією документи, що підтверджують вашу особу, сімейний стан і проживання в
Нідерландах. Принаймні ваш паспорт і, якщо необхідно, також доказ того, що ви перебуваєте на законних підставах
проживає в Нідерландах. Також подумайте про свідоцтва про народження (ваші та ваших дітей), свідоцтва про шлюб
(також від попередніх шлюбів) та договори оренди або купівлі для вашого будинку в Нідерландах або
доказ того, що вам дозволено проживати з основним мешканцем.
У наступних ситуаціях ваша реєстрація не може відбуватися безпосередньо в муніципалітеті:
•
Якщо ви не маєте нідерландського громадянства і не маєте дійсного документа
вид на проживання. Спочатку потрібно мати посвідку на проживання подайте заявку в одну зі стійків
імміграційної служби та Служба натуралізації. Додаткову інформацію про це можна знайти за адресою
www.ind.nl.
•
Якщо ви подали заяву про надання притулку та в центрі для шукачів притулку
Центрального агентства з прийому шукачів притулку (COA), COA зареєструє ваше перебування в
Нідерландах протягом перших шести місяців місяців. Після цього періоду або коли ви вже були поза цим
періодом раніше центру, ви повинні зареєструватися у своєму житлова громада.
•
Якщо ви перебуваєте на одному з Карибських островів Королівства ви жили, ви повинні довести, що ви
допустили себе туди скасувати підписку. Це дозволяє уникнути подвійних реєстрацій у межах Королівство
Нідерланди. Зареєструватися як нерезидент Ви приїжджаєте зза кордону і хочете менше чотирьох місяців?
залишитися в Нідерландах? Потім прочитайте брошуру «Реєстрація на
короткострокове перебування в Нідерландах. Ви можете знайти цю брошуру
на www.rijksoverheid.nl.
Які-небудь питання?
У вас залишилися запитання після прочитання цієї брошури?
Тоді зверніться до свого муніципалітету.

Ви читаєте переклад інформаційної брошури Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG), ви не можете отримати
жодних прав на цю інформацію. Вибачте за неправильно перекладені слова.

