Privacybeleid
Als advocatenkantoor verwerken wij persoonsgegevens. Verwerken betekent het verzamelen,
bewaren, gebruiken en/of wijzigen, meedelen of wissen van persoonlijke gegevens.
Bij de opening van een dossier en aldus de beopdrachting van de advocaat om uw belangen te
behartigen , geeft u de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens, inclusief gegevens
betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, te verwerken voor een of meer
welbepaalde doeleinden zoals hierna omschreven.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle
noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming. Wanneer u gegevens verzendt via het
internet, doet u dat op uw eigen risico.

1. Gegevens die wij van u of van derden verkrijgen
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die wij van u kregen zoals persoonsinformatie,
contactgegevens, bankgegevens, informatie over uw gezinssituatie of uw financiële situatie dan wel
uw persoonlijke situatie, ...
Als advocaten kunnen informatie ook krijgen van derden (verzekeraars, andere raadslieden, sociale
zekerheidsinstellingen, experten, technisch raadgevers, ... ). Het gaat om informatie die relevant is om
het dossier te behandelen.
Wij bewaren uw gegevens gedurende minimaal 5 jaar na het definitief afsluiten van het dossier.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de behandeling van uw dossier en alle handelingen die
hiermee in verband staan. Het kan dan gaan om loutere adviesverlening dan wel het behandelen van
een gerechtelijke procedure. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om facturen op te stellen. Wij
kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven (zoals voor onderzoeken naar
terrorismebestrijding of witwassen).
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn
gerechtvaardigde belangen of deze van derden of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
3.

Doorgeven van gegevens aan andere derden

Om de wet na te leven dan wel om uw dossier correct te kunnen behandelen, zijn wij soms verplicht
om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld aan de overheid, de
rechtbank, de verzekeraar, ... ). Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden in
te vorderen, kunnen wij hen uw gegevens bezorgen.
Externe dienstverleners binnen de Europese Unie, bijvoorbeeld technisch raadgevers, experten
enzovoorts, zijn wettelijk verplicht om de regels betreffende gegevensbescherming na te leven.
Aan dienstverleners buiten de Europese Unie leggen wij indien nodig de verplichtingen om uw
persoonsgegevens correct en volledig te beschermen.
4. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens
U kunt ten alle tijde schriftelijk bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
U kunt tevens vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of te vervolledigen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels
ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.
U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk
moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik
plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming.
5. Klachten omtrent de gegevensverwerking
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
De contactgegevens zijn als volgt:
Gegevensbeschermingsautoriteit /
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
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