
ONZE WAARBORG VOOR UW PRIVACY 

 

Alle persoonsgegevens waarvan FV ONRAET – VERFAILLE binnen het kader van haar opdracht kennis 

neemt en eventueel verwerkt, worden enkel en alleen aangewend professionele doeleinden.  Deze 

gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder ons beroepsgeheim.  Alle 

medewerkers van het kantoor FV ONRAET & VERFAILLE zijn gehouden tot dezelfde 

vertrouwelijkheidsplicht. 

 

1. WIE? 

Deze Privacy Policy regelt de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens door de 

verwerkingsverantwoordelijke FV ONRAET - VERFAILLE, met zetel te 8900 IEPER, Colaertplein 27 GLV, 

KBO 0542.978.680, e-mail : info@onraetverfaille.be en met als verwerkingsverantwoordelijke FV 

ONRAET & PARTNERS. 

 

De FV ONRAET – VERFAILLE verwijst hierbij naar art. 12 en 15 t.e.m. 22 van de EU 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 en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

 

2. WELKE GEGEVENS? 

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden : 

-naam en voornaam / voornamen 

-adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postbusnummer, postcode, stad / gemeente, land…) 

-contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer …) 

-geslacht 

-RR nummers 

-identiteitskaart nummer 

-rekeningnummer 

-geboorteplaats en geboortedatum 

-beroepscategorie en KBO nummer 

 

 

De persoonsgegevens worden ter beschikking gesteld door de client en / of door documenten die die 

aan FV ONRAET – VERFAILLE worden bezorgd en / of door openbaar raadpleegbare bronnen als het 

KBO, het rijksregister en websites. 
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Indien deze persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit uitsluitend aan partijen die 

noodzakelijk van deze gegevens op de hoogte dienen te zijn teneinde de overeenkomst tussen FV 

ONRAET -VERFAILLE en haar client op een correcte en degelijke wijze uit te oefenen en / of indien de 

wet dit voorziet en / of indien dit wordt gevraagd door de Rechtbank. 

De persoonsgegevens van de client worden aldus enkel verwerkt in het kader van de opdracht die aan 

FV ONRAET – VERFAILLE is toevertrouwd.  Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim 

en verlaten het kantoor niet. 

 

3. DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

FV ONRAET – VERFAILLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig .  Ze worden minstens 

bewaard gedurende de looptijd van de opdracht die is toevertrouwd en gedurende de periode dat de 

boekhouding en het dossier dient bewaard te worden. Het kantoor weerhoudt enkel gerechtvaardigde 

belangen om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van het dossier. 

 

4. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

De bewaring van uw persoonsgegevens gebeurt met de beveiliging die passend en gebruikelijk is voor 

een onderneming van onze omvang in onze sector. 

 

5. RECHTEN VAN DE CLIENT 

Na mededeling van persoonsgegevens, heeft U als natuurlijk persoon het recht om op elk ogenblik 

kennis te nemen van uw persoonsgegevens en  

 

- Verbetering, verwijdering en beperking van uw gegevens te vragen : 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan FV ONRAET – VERFAILLE.  

Daarnaast hebt U steeds het recht om het kantoor te verzoeken uw persoonsgegevens te 

verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  U erkent daarbij dat bij weigering van mededeling 

of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten desgevallend niet meer 

mogelijk zijn.  U kunt uiteraard steeds vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 

beperken. 

 

- Recht van verzet : 

U beschikt over het recht om U te verzetten teen de verwerking van uw persoonsgegevens om 

ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heeft U het recht om zich te verzetten tegen het 

gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing.  Hiervoor hoeft U geen reden op te 

geven. 

 

- Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door U verstrekt zijn aan de FV ONRAET 

– VERFAILLE in een gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. 

 



- Recht van intrekking van toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande  toestemming, beschikt U over 

het recht om die toestemming in te trekken. 

 

 

 

- Wijze van uitoefening van uw rechten 

U kan uw rechten uitoefenen door het kantoor op gelijk welke manier te contacteren, d.w.z. 

per mail, per brief of per telefoon. 

 

 

-Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en wordt niet onderworpen 

aan geautomatiseerde beslissingen. 

 

 

-Recht om klacht in te dienen 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de GBA 

(gegevensbeschermingsautoriteit) : 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Drukpersstraat 35 

1000 BRUSSEL 

Tel. : 02/274.48.00 

Fax : 02/274.48.35 

 

Uiteraard is een voorziening bij de Burgerlijke Rechtbank steeds mogelijk. 

 

 

6. COOKIES 

 

Het surfen op de website van FV ONRAET – VERFAILLE kan de installatie van cookies op uw 

computer tot gevolg hebben.  Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van 

de dialoog. 

 

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de 

toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. 

 

 

7. WIJZIGINGEN 

 

Deze privacy policy kan worden gewijzigd.  Wij adviseren U regelmatig deze Privacy Policy na 

te lezen op eventuele wijzigingen. 

 

Laatste bijwerkingen : 24.02.2021. 

 


