TaxiBus
Inschrijvingsdossier
Geachte mevrouw, geachte heer,
Als openbare instelling die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belast met het aanbieden van een
openbare vervoersdienst, hecht de MIVB groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Daarom is het van essentieel belang om u zo goed mogelijk te informeren en om u controle te geven over wat er
met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt de details over het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens
terugvinden op www.mivb.brussels.
Alvorens dit inschrijvingsdossier in te vullen, vragen wij u om het gebruiksreglement van TaxiBus, de openbare
vervoersdienst van adres tot adres voorbehouden voor personen met een handicap, aandachtig te lezen. Het kan
worden geraadpleegd op www.mivb.brussels.
Gelieve dit inschrijvingsdossier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Deze gegevens zijn nuttig voor ons om het
vervoer te organiseren.
Als u problemen heeft met het invullen van het formulier, kunt u steeds contact opnemen met Customer Care op
het nummer 070 23 2000 (0,30 €/minuut).

Aanvrager (begunstigde van TaxiBus)
Naam*
Voornaam*
Rijksregisternummer*
Nummer van de MoBIBkaart, als u er een heeft
(19 lettertekens)
Geslacht*
Gebruikstaal*
Gemeente*

Nederlands – Frans
Postcode*

Straat*
Nummer*

Bus*

Gsm**

Vaste telefoon

E-mail**

Type van handicap* (meerdere antwoorden mogelijk). Deze informatie helpt de chauffeurs om de personen
te identificeren bij de ophaling.

□ Motorisch □ Visueel

□ Auditief

□ Cognitief

Technische ondersteuning bij de mobiliteit en nood aan begeleiding*
(meerdere antwoorden mogelijk). Op basis van deze informatie kan TaxiBus de nodige plaats voorzien aan
boord van de voertuigen.

□ Stapt zonder hulp
□ Manuele rolstoel
□ "Buitenmaatse" rolstoel / scooter***

□ Stapt met de hulp van een persoon
□ Elektrische rolstoel

***: Een rolstoel is "buitenmaats" wanneer een van de afmetingen groter is dan: breedte > 70 cm, lengte > 130
cm en hoogte van de rolstoel met persoon > 135 cm.
In dat geval dient u punt 3.2. van het gebruiksreglement aandachtig te lezen.

□ Stapt met krukken / een wandelstok
□ Gebruikt een witte stok
□ Reist altijd met een begeleider

□ Stapt met een rollator
□ Heeft een geleidehond

Wettelijke verantwoordelijke (ouders, voogden)
Naam
Voornaam

Relatie (ouders, buren,
...)

Gsm-nummer

Vaste telefoon

E-mail

Informatie over de persoonsgegevens:
In het kader van TaxiBus en de specifieke diensten die ze aanbiedt aan personen met een beperkte mobiliteit,
gebruikt de MIVB de persoonsgegevens voor haarzelf en haar onderaannemers.
De ingezamelde gegevens dienen enkel voor:
- het plannen en het uitvoeren van de in het kader van TaxiBus georganiseerde verplaatsingen,
- het opstellen van gebruiksstatistieken,
- het beoordelen van het aanbod van de MIVB met betrekking tot de specifieke diensten voor personen
met een beperkte mobiliteit,
- het meedelen van nieuwe aanbiedingen en verbeteringen van het MIVB-net inzake toegankelijkheid.
De gegevens worden verwerkt door de teams van de MIVB in het kader van TaxiBus en de specifieke diensten
die de MIVB aanbiedt aan personen met een beperkte mobiliteit. De onderaannemers die tussenkomen in het
kader van TaxiBus, mogen de gegevens enkel gebruiken binnen het welomlijnde kader van de aan hen
toevertrouwde opdrachten.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant gebruikmaakt van de dienst.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te
Brussel (MIVB).
Voor meer informatie over dit beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of met klachten over
de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van de MIVB
via dpo@mivb.brussels of Koningsstraat 76 te 1000 Brussel.
Gelieve de onderstaande vakjes aan te vinken:

□
□
□

Ik heb het gebruiksreglement van TaxiBus gelezen en ga ermee akkoord*.
Ik heb begrepen hoe TaxiBus mijn persoonsgegevens beheert en ga ermee akkoord*.

Ik voeg een kopie bij van het algemeen door de FOD Sociale Zekerheid afgeleverde attest of van de
nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer*.

Legende:
* verplicht in te vullen velden
** facultatief. Als u niet over een gsm of e-mailadres beschikt, wordt u niet uitgesloten van de dienst, maar zal u wel geen
toegang hebben tot informatie die erg nuttig kan zijn voor u (aankondiging van de aankomst van het voertuig, diverse
contacten in geval van operationele problemen, ...).

Handtekening + naam

Datum

Inschrijvingsdossier (formulier + attest) in te dienen via de website www.mivb.brussels (contactformulier, rubriek
“Contacteer ons”) of met de post te versturen naar:
MIVB-STIB TaxiBus
Koningsstraat 76
1000 Brussel
Zodra uw dossier is ontvangen, zal het worden behandeld en zult u in de daaropvolgende dagen een
bevestigingsbrief of -mail ontvangen. Als het dossier volledig is en u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u daarbij
alle nuttige informatie om uw ritten te reserveren en uw rekening aan te vullen per overschrijving.

