Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.
Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen als cliënt worden verwerkt in overeenstemming
met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals deze
privacyverklaring.
Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken,
waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze
delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.
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IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De volgende juridische entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens:
Advocatenkantoor Peeters Stephanie
BV AKPS
De Plank 60
3790 Sint-Martens-Voeren
Ondernemingsnummer: 0778.881.096
In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met
ons opnemen:
- via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”
- via e-mail: advocaat-peeters@hotmail.com
- via telefoon: 04.381.04.74

2.

DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Cliënteel

Juridische dienstverlening

Naleving
van
witwaspreventieen
antifraudewetgeving
Nieuwsbrieven en andere commerciële
communicaties

Organisatie van seminaries en evenementen

Leveranciersbeheer
Facturatie en boekhouding

Toegangscontrole

Cookies

Organisatie van het kantoor
Corporate housekeeping
Geschillenbeheer
Beveiliging
Camerabewaking
Website
Contactformulieren

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we
ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.
Doeleinden
• Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende
diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:
• de gebruiker toegang verschaffen tot zijn/haar gebruikersaccount;
• voor facturatiedoeleinden;
• het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn
voor de gebruiker;
• Verwerking van het contact- en het sollicitatieformulier
• de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen;
• het verlenen van ondersteuning;
• het aanbieden en verbeteren van de geleverde diensten
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. De
persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan
ons verbonden zijn.
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te
schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens
verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt
steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Advocatenkantoor Peeters
Stephanie kan beroep doen op de volgende categorieën van « verwerkers »:
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden
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Advocatenkantoor Peeters Stephanie garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond van de verwerking:
Als u op onze website een contactformulier invult of zich inschrijft op onze nieuwsbrief, houden we
de persoonsgegevens bij. We bewaren deze gegevens niet langer dan we ze nodig hebben. Als u
klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om
de samenwerking vlot te laten verlopen.
Periode van bewaring
Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook,
afhankelijk van het doeleinde, verschillen.
3.

BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen
onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of
toegang.
Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij
samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte
zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.
4.

RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-

een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens
een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
het intrekken van uw toestemming
een verzet tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming zonder enige
menselijke tussenkomst die u in aanmerkelijke mate treft
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-

een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij
de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
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

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen uw verzoek te
motiveren en/of ons een bewijs van identiteit te bezorgen, bijv. door een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen.
U kan ons voor de uitoefening van uw rechten steeds contacteren:
- via post: naar het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde adres, met
vermelding “Privacy”
- via e-mail: advocaat-peeters@hotmail.com
- via telefoon: 04.381.04.74
Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de
toepasselijke wetgeving recht hebt.
Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een
gerechtvaardigd belang is, kan u ons steeds meer informatie vragen over de belangenafweging die
wij in dat kader hebben uitgevoerd (voor meer informatie, zie DOELEINDEN).
Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een taak
van algemeen belang of gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht op bezwaar
uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met vermelding van de redenen die
op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). Wij zullen
de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij wij van oordeel zijn dat er dwingende
gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u
aanvoert.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.
5.

UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de
toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via www.advocaat-peeters heeft u steeds
toegang tot de meest actuele versie.
Laatste versie: 22.12.2021
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