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Het ministerie van veteranenzaken (DVA) is verantwoordelijk voor het
organiseren van bepaalde herdenkingsdiensten (Commemorations). Om een
herdenkingsdienst bij te kunnen wonen, moet iemand een bezoekerspasje of een
officiële uitnodiging hebben. DVA is gebonden aan de Australische
Privacybeginselen in de Privacy Act 1988 (Cth). Dit document bevat informatie
over privacy in relatie met persoonlijke informatie dat verzameld wordt in
verband met aanvragen voor bezoekerspasjes voor herdenkingsdiensten.
Aanvragen voor bezoekerspasjes kunnen gedaan worden online, door een
papieren formulier te gebruiken, of met een telefoongesprek. Dit kan gedaan
worden in eigen persoon of in naam van iemand anders.
Als u een aanvraag doet in naam van iemand anders, dient u dit Privacybeleid
ter attentie van de andere persoon te brengen.
DVA heeft een contract met Ticketek Pty Ltd (Ticketek) om een voorziening te
treffen voor zowel een online aanvraagsysteem als een systeem voor de uitgave
van bezoekerspasjes. De informatie die u geeft (in eigen persoon of in naam van
iemand anders) op het online aanvraagsysteem, zal bij Ticketek gehouden
worden en aan DVA geleverd worden. Aanvragen op een papieren formulier of
met een telefoongesprek zullen bij DVA direct ontvangen worden. Informatie
dat u aan DVA geeft (in eigen persoon of in naam van iemand anders) kan
doorgegeven worden aan Ticketek. In dit beleid betekent Information de
informatie, of een deel van die informatie, die u in eigen persoon of in naam van
iemand anders geeft in relatie tot herdenkingsdiensten.
Ticketek en de entiteiten die ermee in verband staan, zal de informatie niet voor
marketing of promoties gebruiken of onthullen. DVA kan de informatie
gebruiken voor het sturen van marketing- en informatiemateriaal over
toekomstige herdenkingsdiensten, maar kan dit alleen doen met uw
toestemming.
DVA en Ticketek hebben informatie nodig voor de volgende doelen
(Purposes):
a. het vaststellen van geschiktheid voor het bijwonen van herdenkingsdiensten
b. de uitgave van bezoekerspasjes
c. indien u (of de persoon in wiens naam u een aanvraag voor een
bezoekerspasje doet) toestemming krijgt voor een bezoekerspasje, de
aanpak van de aanwezigheid bij de herdenkingsdiensten, in verband met de
herdenkingsdiensten en management van het evenement, mogelijk met
consulaire, diplomatieke, politie- en veiligheidsactiviteiten, en
d. elk ander doel dat in de omstandigheden toegestaan wordt door de
Australische privacywet.
Om de doelen te kunnen uitvoeren, kan DVA de informatie onthullen aan
degenen die te maken hebben met de organisatie en management van het
evenement en kan ook de informatie onthullen dat relevant is voor
regeringsinstanties (binnen- en buitenland, federaal of staat) inclusief politie en
veiligheidsinstanties. U geeft toestemming aan relevante regeringsinstanties om
de informatie te delen om de doelen te bevorderen. DVA tracht elke
buitenlandse ontvanger te verzoeken de informatie in overeenstemming met de
Australische Privacybeginselen te behandelen.
U bent niet verplicht de verzochte informatie te geven of om toestemming te

9.

geven deze te onthullen, maar u, of de persoon in wiens naam u de aanvraag
doet voor een bezoekerspasje, zal geen bezoekerspasje kunnen krijgen als u deze
niet geeft.
De informatie zal opgeslagen worden bij DVA en zal te zijner tijd vernietigd
worden in overeenstemming met de Archives Act 1983 (Cth.) Het privacybeleid
van DVA bevat meer informatie over privacypraktijken, zoals informatie over
toegang tot uw persoonlijke informatie dat door DVA opgeslagen is, hoe u die
informatie kunt corrigeren en hoe u klachten kunt indienen. Het bevat ook
informatie over hoe DVA een klacht over privacy behandelt. U kunt een kopie
van het privacybeleid van DVA krijgen op http://www.dva.gov.au/siteinformation/privacy of door contact op te nemen bij DVA met gebruik van de
volgende gegevens:
Telefoon: 133 254
Regionaal telefoongesprek: 1800 555 254
Of schrijf naar:
Department of Veteran’s Affairs
GPO Box 9998
CANBERRA ACT 2601

