Avocats Advocaten

Bescherming van de Persoonsgegevens

Binnen het kader van de opdrachten die aan malherbe worden toevertrouwd door de cliënt,
ziet malherbe erop toe dat het privéleven van haar cliënten of van derden wordt beschermd
en dat de vertrouwelijkheid van de gegevens die aan malherbe zijn meegedeeld of tot welke
malherbe de toegang heeft verkregen, wordt verzekerd. De verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. malherbe is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.
De definities en interpretaties in de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (en
alle latere wijzigingen) zijn van toepassing op dit document.
De beoogde doeleinden zijn:
-

-

het beheer en de verwerking van de dossiers in het kader van de uitvoering van de
aan malherbe toevertrouwde opdracht;
risicobeheer en kwaliteitscontrole;
cliënten- en relatiebeheer;
het toezenden van berichten van informatieve of publicitaire aard (zoals
nieuwsbrieven die nieuwe wetgevingen bespreken, uitnodigingen voor seminaries,
etc.) wanneer malherbe meent dat deze voor de betreffende personen interessant
kunnen zijn;
het respect van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die op malherbe rusten
(met inbegrip van de materie betreffende de voorkoming en bestrijding van het
witwassen van geld).

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden, tenzij in het licht van de uitvoering van
de aan malherbe toevertrouwde opdracht of bij het respecteren van een wettelijke of
reglementaire verplichting. Door het verstrekken van de gegevens, machtigt de cliënt
malherbe om over te gaan tot de hierboven genoemde verwerking. malherbe neemt gepaste
technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen niet toegelaten of onrechtmatige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging,
wijziging of beschadiging van de persoonsgegevens. Wanneer de persoonsgegevens
worden overgemaakt door de cliënt of op zijn vraag, garandeert deze aan malherbe dat dit
is gebeurd met de toestemming van de betrokken personen en in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving, en de cliënt vrijwaart malherbe tegen alle aanspraken van deze
personen.
De betrokken personen beschikken op elk moment over een recht tot toegang verbetering
en verwijdering van de gegevens die hen betreffen. Zij hebben tevens het recht zich te
verzetten tegen elke verwerking van deze persoonsgegevens voor publicitaire doeleinden
betreffende de diensten van malherbe. Om deze rechten uit te oefenen volstaat het voor de
betrokken persoon om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, over te maken
aan de verantwoordelijke voor de verwerking, malherbe, Louizalaan 65 Bus 11 te 1050
Brussel (of per e-mail aan info@malherbe.law) met als bijlage een kopie van zijn
identiteitskaart. Elke vraag met betrekking tot huidige clausule kan eveneens worden
verstuurd naar één van deze adressen.
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