Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele, met zetel gevestigd te Bergstraat 33,
9700 Oudenaarde met ondernemingsnummer 0883.360.489.

Definities:

1.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de
betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator.

2.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3.

Verwerkingsverantwoordelijke: een rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt. (Hierna: BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele)

4.

De betrokkene: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van deze website, of die beroep doet op de
diensten van BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele. (Hierna: Cliënt)

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer opslaat. Als je de website opnieuw bezoekt
hoef je, dankzij de cookies, niet steeds opnieuw persoonlijke voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de gebruikstaal te
installeren.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zowel essentiële en functionele cookies. Deze cookies worden
gebruikt om de inhoud van de website te beheren en de dienen noodzakelijk voor het goed te laten functioneren
van deze website.

Om de op je computer opgeslagen cookies te beheren, vind je hier de nodige raad.

Cookie Name

Purpose

Cookie
Type

Duration

XSRF-TOKEN

Used for security reasons

session

Essential

hs

Used for security reasons

session

Essential

svSession

Used in connection with user login

session

Essential

SSR-caching

Used to indicate the system from which the site was
rendered

1 minute

Essential

_wixCIDX

Used for system monitoring/debugging

3 months

Essential

_wix_browser_sess

Used for system monitoring/debugging

session

Essential

consent-policy

Used for cookie banner parameters

12 months Essential

smSession

Used to identify logged in site members

Session

Essential

TS*

Used for security and anti-fraud reasons

Session

Essential

bSession

Used for system effectiveness measurement

30
minutes

Essential

fedops.logger.sessionId Used for stability/effectiveness measurement
wixLanguage

Used on multilingual websites to save user language
preference

12 months Essential
12 months Functional

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Voor- en achternaam



Adresgegevens



Telefoonnummer



E-mailadres



Bankrekeningnummer



Andere actief aan BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele verstrekte persoonsgegevens

Doeleinden van de verwerking


Dienstverlening aangaande lopende dossiers



Informatieverstrekking in verband met lopende dossiers



Onderhouden van contact tussen BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele en Cliënten

De verwerking gebeurt op een van volgende rechtsgronden:
-

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Cliënt partij is, of;

-

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele, of;

-

De uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

Personen met toegang tot deze gegevens

BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele deelt geen gegevens met derden, tenzij zij daar wettelijk of
gerechtelijk toe wordt verplicht.

Bewaartermijn

BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de
doeleinden van de verwerking.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking

Een Cliënt heeft steeds het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens
of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als een verwerking gebeurt op grond van de toestemming van een Cliënt heeft de Cliënt tevens te allen tijde het
recht de toestemming voor een verwerking in te trekken. De intrekking van de toestemming doet echter geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden verwerkingen op basis van de toestemming, voor de
intrekking ervan.

Het recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens, tot beperking van de hem betreffende
verwerking, tot intrekking van toestemming of het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking kan
uitgeoefend worden door een e-mail te zenden naar mail@diependaele-advocatuur.be. BV Advocatenkantoor
Lieven Diependaele heeft het recht uw identiteit te vragen alvorens gevolg te geven aan bovenstaande
verzoeken.

Een Cliënt heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele zal echter niet verplicht zijn gevolg te geven aan het verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering of overdraging van een Cliënt omwille van wettelijke verplichtingen of omwille van de
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

