
 

PRIVACYVERKLARING 

 

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT heeft als ondernemingsnummer 0812.061.234, met zetel te 2400 

Mol, Markt 50. 

Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens ‘BV ADVOCAAT BUSSCHAERT’ bewaart en gebruikt.  

1. Algemeen  

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT zal de persoonsgegevens strikt verwerken volgens het onderstaande 

beleid en in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27.04.2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.  

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

2. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn in overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij ze 

verzamelen.  

Wanneer u juridische informatie wenst te bekomen verzamelen wij volgende gegevens:  

-Gegevens vermeld op uw identiteitskaart;  

-Telefoon- en faxnummer en e-mailadres; 

- Bankrekeningnummer;  

-Dossiergegevens;  

-Gegevens over uw vennootschap/vereniging;  

3. Gebruik van de persoonsgegevens. 

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van 

een juridische dienstverlening voor volgende doeleinden: 

-Verdediging van cliënten: Het beheren van geschillen en belangen van de cliënten en het bemiddelen. 

-Klantenbeheer: administratie van het cliënteel en facturatie op basis van de uitvoering van de 

overeenkomst. 

-Leveranciersbeheer: het beheer van de gedane bestellingen en de betaling van de leveranciers op basis 

van de uitvoering van de overeenkomst.  

-Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen, zoals invordering van kosten en ereloon op 

basis van de uitvoering van de overeenkomst en ons doelmatig belang.  

-Mailing of andere vormen van communicatie tot ondersteuning en behoud van de klantenrelatie. 

Hoewel u niet verplicht bent om persoonsgegevens met ons te delen, kan dit onze dienstverlening 

belemmeren of onmogelijk maken.  

 



4. Communicatiewijze  

Wij communiceren meestal met e-mail, zowel voor het beheer van de dossiers als voor andere 

doeleinden. Indien uw e-mailadres niet bekend is of u de voorkeur geeft aan een andere vorm van 

communicatie zal gebruik gemaakt worden van post- of andere verzendingswijzen.  

 

5. Beveiliging  

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. In 

geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit 

uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens.  

 

6. Mededeling van persoonsgegevens aan derden  

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. 

Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:  

*Rechtbanken; 

*Overheidsinstanties;  

*Deskundigen;  

*Tegenpartijen, advocaten en bemiddelaars;  

*Verzekeraars;  

*Onze IT-leveranciers;  

*Onze boekhouder;  

*Ons sociaal secretariaat;  

*Notarissen;  

*Gerechtsdeurwaarders;  

*Nutsbedrijven in het kader van bewindvoering;  

BV ADVOCAAT BUSSCHAERT zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan 

bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij 

hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.  

7. Verwerkingsduur  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zo lang als nodig voor de doeleinden zoals genoemd in deze 

privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke 

wetgeving, met inachtneming van de fiscale-, boekhoudings- en verjaringstermijnen die ons verplichten 

uw persoonsgegevens bij te houden.  

 

 



8. Uw rechten  

De volgende rechten kunnen door u worden uitgeoefend na identificatie door uw identiteitskaart.  

8.1. Recht op inzage  

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door BV ADVOCAAT BUSSCHAERT verwerkte 

persoonsgegevens.  

 

8.2. Recht op verbetering  

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het 

recht om verbetering te vragen.  

 

8.3. Recht op intrekking van toestemming en weglating van persoonsgegevens  

U heeft het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van 

de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.  

U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken -i.e. het recht om vergeten te 

worden -binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 EU-AVG.  

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de 

grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 EU-AVG.  

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de 

grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 EU-AVG.  

 

8.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te 

verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 

20 EU-AVG.  

 

8.5. Recht om klacht in te dienen 

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 

Brussel, Drukpersstraat 35 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).  

 

8.6. Uitoefening van uw rechten  

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot BV ADVOCAAT BUSSCHAERTkantoor 

BV BVBA per aangetekend schrijven aan BV ADVOCAAT BUSSCHAERT, Markt 50 ,2400 Mol of per 

e-mail via info@advocaatbusschaert.be op voorwaarde van toevoeging van een kopie van uw 

identiteitskaart voorzien van uw originele handtekening. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
mailto:info@advocaatbusschaert.be

