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Organisatie
BV BVBA ADVOCATENKANTOOR RAEYMAEKERS & RAMON (hierna genoemd “RAEYMAEKERS &
RAMON”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
BV BVBA ADVOCATENKANTOOR RAEYMAEKERS & RAMON
Baksveld 3E
2260 WESTERLO
014/54.89.75
KBO nr. 0476.729.363
www.ra-law.be
info@ra-law.be

Doelstelling
RAEYMAEKERS & RAMON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat steeds in overeenstemming met
de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’, alsook aan de
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@ra-law.be.
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Privacyverklaring – informatiefiche voor cliënten en derden

1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het? Wie is de
verantwoordelijke voor deze verwerking?
In het kader van de opdrachten tot rechtsbijstand, adviesverlening, uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten en de aanverwante activiteiten als advocatenkantoor die werden
toevertrouwd aan Raeymaekers & Ramon, moet zij een zekere hoeveelheid informatie van en
over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om haar opdracht te vervullen.


De persoonsgegevens die worden bijgehouden, werden bekomen van cliënten,
gemachtigde derden of door publiek toegankelijke informatie.

•

Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten
die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht te realiseren.

•

De verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en
factuuradres, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de taken van de advocaat, onder andere: voor- en achternaam, adres, geslacht,
geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer, KBOnummer, BTW-nummer, rijksregisternummer, afbeelding zoals weergegeven op een
identiteitskaart.

•

Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor de verwerking van de opdracht, gevoelige
gegevens, zoals medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische
voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben
behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid,
vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen, of gegevens
omtrent strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, uitmaken.

•

Deze gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Europese
en nationale wetgeving rond gegevensbescherming.

•

Wanneer u zou besluiten uw toestemming niet te geven, zal Raeymaekers & Ramon uw
dossier zo goed mogelijk behandelen. U dient zich evenwel bewust te zijn dat voor een
goede afhandeling van uw dossier bepaalde gegevens essentieel zijn.

•

Raeymaekers & Ramon is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt steeds contact
opnemen om vragen te stellen waarvan u denkt dat die nuttig zijn voor u. De
verwerkingsverantwoordelijke is de heer Luc RAEYMAEKERS (info@ra-law.be).

•

Deze gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:
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-

Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke

persoon;
Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Raeymaekers &
Ramon of van derden;
De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Wettelijke verplichtingen.

Er is geen intentie bij Raeymaekers & Ramon om gegevens te verzamelen zonder dat hiervoor
een gegronde reden is of zonder dat er een rechtstreeks verband is met haar opdrachten als
advocatenkantoor.
2. Hoe en hoelang worden uw gegevens bewaard?
•

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren bestand en/of
elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van Raeymaekers & Ramon die alle
nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.

•

Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw
dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling
en/of via gerechtelijke procedures, via het e-deposit/DPA elektronische systeem, of
enige andere applicatie.

•

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw dossier. Als
uw dossier eenmaal wordt afgesloten, worden uw gegevens minimaal vijf jaar bewaard,
te rekenen vanaf het einde van de diensten van Raeymaekers & Ramon, om deze in
staat te stellen zijn (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
•

De medewerkers en personeel van het kantoor van Raeymaekers & Ramon hebben
toegang tot uw dossier zodat zij dit, indien nodig, kunnen behandelen. De
persoonsgegevens die Raeymaekers & Ramon onder zich houdt, worden niet aan
derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met haar cliënten of
in uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

•

Als de behandeling van uw dossier dit vereist, zal Raeymaekers & Ramon bepaalde
gegevens in uw dossier delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke
wereld.
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•

Als de behandeling van uw dossier een (procedurele) actie buiten België, maar binnen
de Europese Unie (EU) vergt, en als u en Raeymaekers & Ramon het daarmee eens zijn,
kunnen de gegevens die u aanbelangen en die door Raeymaekers & Ramon zijn
verzameld, gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU-landen.

•

Raeymaekers & Ramon kan u meer vertellen over de professional(s) die uw zaak
behandelen in dit (deze) land(en) van de EU.

4. Rechten als cliënt?
•

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw
gegevens te geven of in te trekken.

•

Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en in uw dossier te
verwerken, kunt u deze toestemming later nog steeds intrekken. In dat geval legt
Raeymaekers & Ramon u uit hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het
blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de
gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw
rechten te verdedigen in een rechtszaak.

•

U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens
worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Raeymaekers & Ramon kan u
vertellen wie betrokken worden bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie
toegang heeft tot uw dossier.

•

U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om –
indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te
passen.

•

U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te
ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.

•

Raeymaekers & Ramon, die uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk
voor deze gegevens.

•

Raeymaekers & Ramon heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden
behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging
van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.

•

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 info@ra-law.be.
Raeymaekers & Ramon verbindt er zich toe zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk binnen
30 dagen na uw verzoek.
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•

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u
contact opnemen met Raeymaekers & Ramon of de Gegevensbeschermingsautoriteit
((de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het
volgend adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00 of
commissie@privacycommission.be

5. Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog in een cliëntendatabank opgeslagen?
•

Raeymaekers & Ramon bewaart bepaalde gegevens om in contact te kunnen blijven
met u.

6. Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?
•

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie
beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk
moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die
informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder
bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of
historisch onderzoek of statistische doeleinden.

•

Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een
wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de
gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en
informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking ?
•

De wettelijke basis van de gegevens die Raeymaekers & Ramon verwerkt, zal steeds één
van de volgende zijn:
•

Toestemming van de betrokkene

•

Uitvoering van overeenkomst met de betrokkene

•

Wettelijke verplichting

•

Bescherming vitale belangen betrokkene

•

Vervulling taak van algemeen belang

•

Gerechtvaardigd belang

8. Welke cookies worden gebruikt op de website van Raeymaekers & Ramon ?
Raeymaekers & Ramon registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekgegevens.
De analyse van deze gegevens wordt enkel en alleen gebruikt voor de verbetering van onze
communicatie en dienstverlening.
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Raeymaekers & Ramon gebruikt technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen 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.
U kunt 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.
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