PRIVACY BELEID
1. ORGANISATIE
Vennootschap onder Firma (VOF) Vinckier advocaten, met maatschappelijke zetel in de
Hoogleedsesteenweg 7 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0878.557.209, hierna ‘Vinckier advocaten’ of ‘wij’
Contactgegevens: tel: 051/20.15.64 & info@vinckieradvocaten.be
2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEVENS
Vinckier advocaten, zie punt 1
3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM
3.1 Vinckier advocaten verwerkt persoonsgegevens om haar taken als advocaat en
juridische dienstverlener te kunnen uitoefenen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om onze
eigen cliënten en soms ook hun UBO te identificeren. Om onze cliënten bij te staan, hen
onze juridische diensten te verlenen en derhalve hun gerechtvaardigde belangen te
behartigen, dienen wij ook de persoonsgegevens te verwerken van tegenpartijen,
getuigen, experten, adviseurs en andere personen waarvan het in het kader van onze
dienstverlening nodig is om over hun gegevens te beschikken.
De persoonsgegevens die wij daarbij kunnen verwerken zijn:
-voor- en achternaam
-geslacht
-geboorteplaats
-geboortedatum
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-IP-adres
-nationaalnummer
-samenstelling gezin
-bankrekeningnummer
-overige gegevens die door de betrokkene zelf aan ons worden verstrek of openbaar
gemaakt en die nodig zijn in de behandeling van een dossier waarin wij onze diensten
verlenen
3.2 Volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt:
-persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en
verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking
tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
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Deze mogelijke verwerking van bijzondere persoonsgegevens zal evenwel alleen
gebeuren in de daartoe bepaalde wettelijke voorwaarden en met name wanneer:
-de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van
die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
-de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en
de uitoefening van specifieke rechten van Vinckier advocaten of de betrokkene op
het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht- en
socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegelaten bij Unierecht of
lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk
recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele
belangen van de betrokkene biedt;
-de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de
betrokkene of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of
juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
-de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de
betrokkene openbaar zij gemaakt;
-de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing
van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun
rechtsprekende taken.
3.3 Volgende gevoelige persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt:
-persoonsgegeven betreffende de strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
wanneer dit met name bij de behandeling van strafrechtelijke dossiers nodig is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vinckier advocaten en haar cliënten
en die onder meer is toegestaan door het in artikel 6.1.3.c EVRM voorzien recht op
bijstand van een advocaat met de daaraan gekoppelde waarborg van het beroepsgeheim
(cf. punt 4).
4. BEROEPSGEHEIM
In toepassing van onder meer artikel 458 Stafwetboek en hoofdstuk 3 van de Codex
Deontologie voor Advocaten zijn de advocaten die werkzaam zijn binnen Vinckier
advocaten gebonden het beroepsgeheim dat zich ook uitstrekt over de in de uitoefening
van hun beroep verwerkte persoonsgegevens.
5. SOORT VERWERKING
De verwerking van persoonsgegevens door Vinckier advocaten houdt gelet op de aard, de
omvang, de contact en de doeleinden ervan geen hoog risico in voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen. In het bijzonder worden bij deze verwerking geen
nieuwe technologieën gebruikt maar enkel standaard beproefde methodes van
dataopslag.
Vinckier advocaten doet niet aan:
-een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van
natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking,
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waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de
natuurlijke personen rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon
op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen;
-grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als
bedoeld in punt 3.2, of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten bedoeld in punt 3.3.
6. DUURTIJD EN BESCHERMING
Vinckier advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie
van de doelen van de verwerking ervan en de wettelijke bewaarplicht van onze dossiers.
Wij nemen redelijke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen
vernietiging, verlies, wijziging of enige ander vorm van ongeoorloofde verwerking.
7. DELEN MET DERDEN
Vinckier advocaten verkoopt geen persoonsgegevens aan derde en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening en wanneer dit
door de wet of een gerechtelijk bevel zou vereist worden en met respect voor het in
punt 4 uiteengezette beroepsgeheim.
8. COOKIES
De website van Vinckier advocaten (www.vinckieradvocatenbe) gebruikt alleen
technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op de
privacy van de gebruiker.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website
opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Als gebruiker kan u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
9. UW RECHTEN
U heeft in principe het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Vinckier advocaten en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Vinckier advocaten een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens waarover wij van uw beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mr. Nicolaas Vinckier op
n@vinckieradvocaten.be .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en behouden wij ons het recht voor
verder bewijs van identiteit te verzoeken mochten wij dit nodig achten. Maak in de
kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan de ID-kaart), ID-kaart nummer en Rijksregisternummer onleesbaar.
Dit ter bescherming van uw privacy.
Vinckier advocaten houdt eraan zo snel als mogelijk te reageren en zeker binnen de
dertig dagen na uw (reglementaire) verzoek.
U dient er daarbij wel rekening mee te houden dat Vinckier advocaten mogelijks niet
verplicht zal zijn om op uw verzoek in te gaan. Dit omwille van een of meerdere van de
wettelijke weigeringsgronden en uitzonderingen die u terug kan vinden in artikelen 13
ev. van de GDPR.
U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000
Brussel, contact@apd-gba.be .

