PRIVACYVERKLARING
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN HET BEHEER VAN
GEGEVENS
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
ADVOCATENKANTOOR DEBEL en MATTHYS BVBA
met zetel te 8560 WEVELGEM-GULLEGEM, Oude Ieperstraat 4
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0441.513.217
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de gegevens (naam, adres, mailadres, telefoon- of
faxnummers, gegevens over procedures, familiale gegevens, …) die nodig zijn om de taken van de
advocaten die optreden voor de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken, de wederzijdse
verbintenissen te kunnen uitvoeren, alsook om haar wettelijke verplichtingen te vervullen
(boekhouding, witwaswetgeving, …).
Slechts de advocaten die optreden voor de verwerkingsverantwoordelijke en haar personeel
hebben toegang tot deze gegevens.
Er is geen sprake van automatische gegevensverwerking.
Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.
De gegevens worden slechts aan derden overgemaakt wanneer dit noodzakelijk is om de aan de
advocaten van de verwerkingsverantwoordelijke toevertrouwde opdrachten uit te voeren.
De verwerkingsverantwoordelijke kan en zal behoudens voormelde situatie geen gegevens
meedelen wanneer zij daar om verzocht wordt.
De verzoeker zal nooit te horen krijgen of en wiens gegevens worden verwerkt of een mededeling
van de gegevens krijgen.
Slechts in geval van een wettelijke bepaling of een wettig belang of in geval dit noodzakelijk is om
de overeenkomst uit te voeren of met toestemming van de betrokkene kan daarvan worden
afgeweken.
De verwerkingsverantwoordelijke nam en neemt maatregelen om de gegevens te beveiligen.
Het kantoor is beveiligd met de noodzakelijke technologieën en de gebruikte programma’s worden
slechts aangeleverd door bedrijven die aan de wettelijke normen voldoen.
De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben recht op toegang tot hun
persoonsgegevens, het recht om verbeteringen aan te brengen en het recht om gegevens te laten
verwijderen indien geen rechtmatige grond voor de verwerking bestaat.
Daarnaast kunnen zij verzoeken de gegevens aan een derde partij te laten overdragen in een
bruikbaar formaat.
U kunt hiertoe contact nemen via info@admlaw.be of 056 41 68 54.
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