Privacy Policy

1. ALGEMEEN
CVG-advocaten is een advocatenkantoor dat zich – binnen een algemene rechtspraktijk – richt tot
zowel ondernemingen als tot particulieren die zich professioneel wensen bij te laten staan.
In deze privacy policy informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van
onze activiteiten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april
2016 (verder: ‘GDPR’).
Deze policy is van toepassing op alle cliënten (huidige, voormalige en toekomstige) van CVGadvocaten.
2. PERSOONSGEGEVENS
-

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
CVG-ADVOCATEN, met zetel te 2970 ’s-Gravenwezel, Gillès de Pélichylei 4/1, is een
kostenassociatie tussen advocaten Valérie Van Genechten, gekend onder het KBO nummer
BE0812.454.578 en Bram Cuyvers, gekend onder het KBO nummer BE0812.420.332.
U kan via e-mail of telefonisch contact opnemen met de beide contactpersonen. De
contactgegevens staan op de website.

‘Persoonsgegevens ’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze
gegevens kan u zelf bezorgd hebben door deze bijvoorbeeld tijdens een consult te hebben gegeven.
Maar daarnaast kunnen we u ook gegevens toewijzen die wij gekregen hebben door onze
samenwerking, waaronder ook gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een
telefoonnummer).
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. CVG-advocaten verplicht
zich om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waarop dit privacybeleid
betrekking heeft.
In dit kader, kunnen volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:
A.

CLIËNTGEGEVENS:

a. van natuurlijke personen: naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres,
geboortedatum,
geboorteplaats,
ondernemingsnummer,
rijksregisternummer
of
paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk
rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van KBO
inschrijving, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele
lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;

b. van rechtspersonen: rechtsvorm, vennootschapsnaam, handelsnaam, maatschappelijke
zetel, uitbatingszetel, KBO nummer, BTW nummer, telefoonnummer, faxnummer, emailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk
rekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van
bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactperso(o)n(en)
en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen;
c. Gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking;
d. De identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt.
e. Elke andere informatie die voor uw dossier nodig/nuttig is.
B.

PERSONEEL

De persoonsgegevens van onze werknemers worden verwerkt met het oog op het personeelsbeheer
en de loonadministratie. De rechtsgrond is de uitvoering van de overeenkomst.
C.

GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Wij verwerken de persoonsgegevens en werkhistoriek van sollicitanten, zoals deze ook voorkomen op
het curriculum vitae en wanneer de sollicitant ons deze gegevens bezorgt. De persoonsgegevens
worden verwerkt om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een functie bij ons.
3. DOELEINDEN
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheer van uw dossier
Onze activiteiten als advocaat (waaronder advies, verdediging van uw belangen, bijstand in
procedures en samenwerking met andere advocaten)
Boekhouding en facturatie
Geschillenbehandeling, bemiddeling
Personeelsadministratie, rekrutering en selectie
Kennisopbouw- en beheer
Statistieken
Behandeling van vragen, verzoeken en klachten
Veiligheid
Samenwerking met andere advocaten en met diverse dienstverleners

De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp
uit van geautomatiseerde individuele besluitvorming noch van profilering.
4. RECHTSGROND VAN DE VERWERKING
Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer deze steunt op een van de volgende
rechtsgronden:
a. Wanneer u toestemming heeft gegeven, of
b. wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor onze dienstverlening, of
c. wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of

d. wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang,
e. of om de vitale belangen van betrokkenen te beschermen.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel
gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft
gegeven, en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing
van de rechtsvordering, of bij een van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR.
5. BEWARINGSDUUR VAN DE GEGEVENS
Krachtens het principe van de bewaring van persoonsgegevens, kunnen voornoemde gegevens slechts
worden bewaard zolang nodig is voor de vervulling van voornoemde doeleinden en dit, in functie van
de wetten die specifiek van toepassing zijn en de verjaringstermijnen.
Als algemene regel geldt een bewaringsperiode van 5 jaar. Afhankelijk van specifieke situaties en de
toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw gegevens echter voor een langere periode bewaren.
Dit zal concreet het geval zijn indien één van volgende zaken dit vereist, te weten:
-

noodzakelijk langere bewaring voor de afronding van de betrokken activiteit of dienst
de wettelijke vereiste bewaarperiode is langer
de verjaringstermijn is nog niet verstreken.

Na het verstrijken van voormelde termijnen worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of
verwijderd.
6. ONTVANGERS OF CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De medewerkers en advocaten van CVG-advocaten zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
Verder kan CVG-advocaten uw gegevens verstrekken aan externe partijen, te weten: gerechtelijke
instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (cliënten, tegenpartijen en derden),
advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, communicatiebureaus, vertalers, sociaal
secretariaat, externe preventiedienst en andere dienstverleners van het kantoor.
Onze advocaten zijn gebonden door een wettelijk beroepsgeheim. Alle vertrouwelijke gegevens die
onze advocaten ontvangen en ontdekken in het kader van hun mandaat, vallen onder het
beroepsgeheim.
7. BEWARINGSMETHODE VAN DE GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden als volgt opgeslagen:
-

In de Cloud van TOGA Softconstruct
Op papier in een fysiek dossier

-

Microsoft One Drive

8. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS
Wij nemen verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een
beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan het risico van uw gegevens. CVG-advocaten
zorgt ervoor dat haar medewerkers en eventuele verwerkers veilig toegang krijgen tot uw gegevens,
dat haar computernetwerk en servers worden beschermd, dat het onderhoud en de vernietiging van
uw gegevens wordt bewaakt,…
In geen geval kan CVG-advocaten aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
9. INBREUKEN
Bij een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisgeving
aan de toezichthoudende overheid. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens
opgenomen.
Wanneer de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover
geïnformeerd
Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons
gedocumenteerd.
10. RECHTEN
Recht op inzage
Uw gegevens raadplegen en/of kosteloos een kopie hiervan opvragen
Recht op correctie
Uw persoonlijke gegevens door ons laten verbeteren, indien u meent dat deze onjuist, niet langer
actueel of onvolledig zijn;
Recht om vergeten te worden
Persoonlijke gegevens laten verwijderen
Recht op inperking
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt

Toestemming intrekken
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, wanneer de verwerking gebeurt op basis van uw
toestemming.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij, binnen de grenzen
van artikel 20 GDPR
Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
binnen de grenzen bepaald in artikel 21 GDPR.
U kan al deze rechten uitoefenen door u tot ons te richten per post aan volgend adres: 2970 ’sGravenwezel, Gillès de Pélichylei 4/1 of per e-mail via info@cvg-advocaten.be samen met een kopie
van de voorkant van uw identiteitskaart
Uw klacht wordt zo snel mogelijk behandeld.
Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons
contacteren.
Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd en u een klacht wenst in te dienen
over de verwerking van uw gegevens kan u deze indienen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
11. EVENTUELE AANPASSINGEN
CVG-advocaten kan op elk moment deze Privacy Policy aanpassen. Elke toekomstige aanpassing zal op
deze pagina worden geplaatst.

Cookie Policy
CVG-advocaten gebruikt niet-functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Indien u geen cookies wenst te installeren, dan kan u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor
de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.

