Omdat wij bijzonder bijzonder veel belang hechten aan de privacy van zowel ons cliënteel als de gebruikers van
onze website, worden Uw persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en verwerkt in
overeenstemming met de geldende wetgeving.
Op deze pagina vindt U meer informatie over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze
gebruiken en de rechten die U heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Advocatenkantoor Bollen & Vandendries is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hieronder kan u onze contactgegevens vinden:
BVBA BOLLEN & VANDENDRIES BV
Steenweg op Sint-Joris-Winge 21
3200 Aarschot
KBO-nummer: 0840.736.018
E-mail: info@bollen-vandendries.be
Telefoonnummer: 016/649.849
Faxnummer: 016/649.850
Wij verzamelen Uw gegevens om verschillende hierna weergegeven redenen. De persoonsgegevens die worden
overgemaakt aan ons bedrijf zijn deze die U ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van een verzoek tot
de levering van onze diensten, waarbij het om de volgende gegevens gaat:
identificatiegegevens (voor- en achternaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en - plaats,
adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, nummer identiteitskaart, fysieke gegevens,
samenstelling
gezin, opleiding en vorming, functie, gegevens werkgever of departement,
inkomstengegevens, afschrift strafdossier en strafblad en alle overige persoonsgegevens die U ons
actief verstrekt
Uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
het IP-adres dat aan U gekoppeld werd;
ons communicatieverkeer (zowel per e-mail als alle andere middelen van communicatie;
de datum en het uur waarop U toegang heeft gehad tot onze website;
localisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
de pagina’s die U bezoekt op onze website ;
het type browser, het platform en/of het operating system dat U gebruikt;
enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
enige andere gegevens die U ons heeft meegedeeld.
Wij verzamelen Uw gegevens om onze diensten te leveren, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen,
om gemakkelijk met elkaar te communiceren.
De rechtsgronden op basis waarvan wij Uw persoonsgegevens verwerken, zijn de volgende:
De toestemming die wij van U hebben verkregen om Uw persoonsgegevens te verwerken
De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij U partij bent of in functie van de
diensten die U aan ons heeft toevertrouwd
De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
De noodzakelijkheid om Uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
De noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen
Het merendeel van Uw gegevens wordt ons aangeleverd door Uw actieve interventie, wanneer U ons Uw
persoonsgegevens bezorgt in het kader van een verzoek tot dienstverlening. Andere gegevens worden
automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze website worden geplaatst. U zal er
rekening mee houden dat wij eveneens persoonsgegevens kunnen verzamelen over U via tussenkomst van
andere ondernemingen of overheidsinstanties die ons in functie van onze dienstverlening ter beschikking wordt
gesteld.

We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze
servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of
wijziging van Uw gegevens voorkomen en bewaren Uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de
nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
U kunt op elk moment aan ons een verzoek richten om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren,
overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van Uw gegevens te vragen,
na ontvangst van Uw e-mail op volgend adres: info@bollen-vandendries.be waarna we er alles aan doen om zo
snel als mogelijk te doen wat nodig is.
De medewerkers, advocaten, stagiairs, en de verwerkers van Uw gegevens in de meest uigebreide zin, hebben
toegang tot Uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor levering van onze diensten en/of het
bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht, dat
mede in het kader van het beroepsgeheim gewaarborgd wordt.
Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij noodzakelijk voor de uitoefening en
levering van onze diensten, waarvoor wij door U werden geraadpleegd.
Onze website en onze diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen.
In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een
minnelijke oplossing. Indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt zijn de rechtbanken van het
arrondissement Leuven bevoegd en kan contact worden opgenomen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Indien U vragen heeft over ons privacybeleid kan U contact met ons opnemen per e-mail: info@bollenvandendries.be

