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LEROY & PARTNERSLEROY & PARTNERSLEROY & PARTNERSLEROY & PARTNERS    eeeen uw persoonlijke gegevensn uw persoonlijke gegevensn uw persoonlijke gegevensn uw persoonlijke gegevens 

I.I.I.I. InInInInleiding en voorstelling van de behandelingsverantwoordelijkeleiding en voorstelling van de behandelingsverantwoordelijkeleiding en voorstelling van de behandelingsverantwoordelijkeleiding en voorstelling van de behandelingsverantwoordelijke    

Onderhavig privacy-beleid wordt opgemaakt door de vennootschap CVBA Leroy & Partners, 

Gerechtsdeurwaarderskantoor met zetel van de vennootschap gelegen Kroonlaan 358 te 1050 

Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het N°451.828.968. 

 

LEROY & PARTNERS (hierna « wij », « ons/onze », « LEROY & PARTNERS ») is een 

gerechtsdeurwaardersstudie gesticht in 1957, die de haar door het Gerechtelijk Wetboek 

toevertrouwde opdrachten behandeld met inbegrip van de opdrachten van minnelijke 

invordering zijnde schuldvorderingen buiten enige gerechtelijke beslissing. 

 

Dit beleid heeft als doel U uitleg te verlenen over de wijze waarop wij uw persoonlijk gegevens 

verzamelen, gebruiken en bewaren. Het is belangrijk dat U begrijpt dat de bescherming van 

gegevens en het respect van uw privacy voor ons essentiële waarden zijn en dat wij ons ertoe 

verbinden de gegevens van persoonlijke aard te behandelen en te beschermen. Overigens, 

indien U op enige praktijk beschreven in dit beleid wenst te reageren, aarzel niet met ons 

contact te nemen. 

Onder « gegeven van persoonlijke aard » verstaan wij alle gegevens van persoonlijke aard die 

U aanbelangen, namelijk elke informatie die U rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren 

als natuurlijke persoon. 

In het kader van onze activiteiten – zowel in het kader van onze activiteiten als openbare 

ambtenaar als in het kader van de minnelijke invordering – dienen wij gegevens van 

persoonlijke aard van meerdere type personen te behandelen. 

 

 
 

Personen 
betrokken bij de 
behandeling van 

persoonlijke  
gegevens

Schuldeisers -
Cliënten -
Prospects

Debiteurs (in een 
kader van 
minnelijke 

invordering en van 
onze opdrachten 

als openbare 
ambtenaar)

Derden 
(advocaten, 

getuigen, 
koeriers,...)
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Dit beleid bevestigt onze wens in alle transparantie te handelen, overeenkomstig de wet van 

30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke 

personen tegenover de behandeling van persoonlijke gegevens (hierna genoemd «  wet op 

bescherming privéleven » en van (UE) verordening 2016/679 van het Europees Parlement en 

van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de natuurlijke personen 

tegenover de behandeling van gegevens van persoonlijke aard en het vrij verkeer van deze 

gegevens een einde makend aan richtlijn 95/46/CE (hierna genoemd de « algemene 

verordening op de gegevensbescherming »).  

 

In het kader van de gegevensbehandeling is LEROY & PARTNERS steeds de 

behandelingsverantwoordelijke. 

II.II.II.II. De behandeling van gegevens van persoonlijke aardDe behandeling van gegevens van persoonlijke aardDe behandeling van gegevens van persoonlijke aardDe behandeling van gegevens van persoonlijke aard    

Onze activiteit verplicht ons bijzonder duidelijk te zijn betreffende de behandeling van 

gegevens dat wij uitvoeren hetzij in het kader van onze activiteiten van invordering on als 

openbare ambtenaar. Te dien opzichte worden de gegevens die wij behandelen (zie infra) soms 

verrijkt via openbaar beschikbare gegevens. 

A. Wat betekent behandeling?  

Een behandeling betreft « elke operatie of geheel van verrichtingen al dan niet uitgevoerd 

d.m.v. geautomatiseerde procedures en toegepast op gegevens of op het geheel van gegevens 

van persoonlijke aard. »  

 

Deze behandelingen dekken de volgende acties. 
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III.III.III.III. Welke zijn de type gegevens van Welke zijn de type gegevens van Welke zijn de type gegevens van Welke zijn de type gegevens van persoonlijkpersoonlijkpersoonlijkpersoonlijkeeee    aard die wij behandelen en hoe aard die wij behandelen en hoe aard die wij behandelen en hoe aard die wij behandelen en hoe 

hoe bekomen we deze?hoe bekomen we deze?hoe bekomen we deze?hoe bekomen we deze?    

B. De verzameling van gegevens bij LEROY & PARTNERS 

 

 
 
 
 
 

C. De door LEROY & PARTNERS behandelde persoonlijke gegevens 

 
 

Onze invorderingsactiviteiten en onze activiteiten als openbare ambtenaar maken dat wij over 

talrijke gegevens beschikken van persoonlijke aard die onze schuldeisers en/of debiteurs 

Communicatie in het kader van 
het beheer van een dossier in 
minnelijke invordering

•Wanneer U hetzij schuldeiser, hetzij 
debiteur bent verbonden met een 
dossier van minnelijke invordering van 
schuldvorderingen, behandelen wij de 
gegeve van persoonlijke aard die U 
aanbelangen (voorbeeld, wanneer wij 
een ingebrekestelling versturen).

Gegevens overgedragen door 
derden in het kader van onze 
opdrachten als ministeriële 
ambtenaar 

•In het kader van onze opdrachten als 
ministeriële ambtenaar zijn wij 
verpicht U persoonlijke gegevens te 
behandelen (voorbeeld, waneer wij 
een rechtsbeslissing betekenen ons 
overgedragen door een advocaat).

Automatsiche verzameling 
wanneer U een online dienst 
gebruikt

•Wanneer U op onze site surft of 
wanneer U aanlogt op de "debiteur" 
ruimte, verzamelen wij automatisch 
bepaalde gegevens (voorbeeld, via 
gebruik van cookies).
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betreffen. Hierna hebben wij het geheel van de gegevens hernomen dat wij behandelen, te 

bepalen dat het uiteraard niet ons doel is de privacy te betreden van de in dossiers betrokken 

personen maar dat wij verplicht zijn, door onze activiteit deze te behandelen. Als voorbeeld, bij 

het invorderen van een onbetaalde parkeerretributie, worden wij op de hoogte gebracht van 

uw nummerplaat. 
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Persoonlijke 
gegevens 
behandeld 
door LEROY 
& PARTNERS

•Peersoonlijke identificatiegegevens; naam, titel, adres (privé, professioneel) vroegere adressen

Identificatiegegevsn: rijksregisternummer 

•Andere identificatiegegevens uitgegeven door de openbare diensten, dan rijksregisternummer: identiteitskaartnummer, paspoortnummer, nummer van 
het rijbewijs, van pension, nummerplaat

•Elektronische identifcatiegegevns: IP adressen, cookies, toetredingsmomenten, enz.

•Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers, debet- of kredietkaartnemmers

•Inkomen, vermogen, totale inkomen, professionele inkomen, sparen, begin- en einddatum van de beleggingen, investeringsikomen, lasten op de activa

•Schullden, uitgaven: totale uitgaven voor de huur, de leningen, hypotheken en andere kredietvormen

•Solvabiliteit – beoordeling der inkomen, van het financieel statuut, van de solvabiliteit

•Leningen, hypotheek en kredieten: type lening, geleend bedrag, verschuldigd saldo, begindatum, duur, rentevoet, overzicht der betalingen, detail en 
garanties

•Uitkeringen, financiële steunen, giften, subsidies

•Details met betrekking tot de verzekeringen: type verzekering, detail van de gedekte risico's, verzekerde bedragen, dekkingsperiode, vervaldatum, 
uitgevoerde of ontvangen betalingen en niet-uitgevoerde of niet-onyvangen betalingen, staat van het contract

•Detail met betrekking tot het pensioen: begindatum ini het pensioensysteem, type systeem, einddatum van het systeem, ontvangen en uitgevoerde 
betalingen, opties, begunstigden

•Fianciële transacties: verschuldigde en betaalde bedragen door betrokken persoon, toegekend krediet, , avals, betalingswijzen, overzicht der betalingen, 
depots en andere waarborgen

•Compensatie: details der vereiste compensaties, betaalde bedragen of andere compensatievormen

•Beroepsactiviteiten van betrokken persoon: type activiteit, aard van de door haar verleende tegoeden of diensten, zakenrelaties

•Overeenkomsten en akkoorden: details van de commeriële akkoorden of overeenkomsten, vertegenwoordigings- gerechtelijke akkoorden, details met 
betrekking tot de agenten

•Weerhouden licenties 

•Persoonlijke details: leeftijd, geslacht, geboorteplaats, burgerlijke stand en nationaliteit

•Immigratie statuut: details van het visa, de arbeidsvergunning, verblijf- of verplaatsingbeperkingen, bijzondere voorwaarden verbonden met het 
verblijfsrecht

•Gewoonten: gebruik van tabac, alcohol

•Levenstijll: details betreffende het gebruik van goedeen of diensten, houding van het individu of van zijn familie

•Details van reizen en verplaatsingen: informatie betreffende de uitgevoerde verblijven en verplaatsingen, reisvisa's, arbeidsvergunning

•Sociale contacten: vrienden, vennoten, relaties met anderen dan familieleden

•Bezitten: gronden, eigendommen of andere bezitten

•Openbare weerhouden mandaten: functies op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, gewest of federaal niveau, deelname aan openbare comité's of 
arbeids- of reflectiegroepen

•Klachten, incidenten of ongevallen: informatie betreffende een ongeval, een incident of een klacht waar de persoon bij betrokken is, aard van de schade 
of verwondingen, betrokken personen, getuigen

•Opinies betreffende de personaliteit of het karakter (aanduidingen in het dossier in geval van geweld)

•Huwelijk of huidige vorm van samenleving : naam van de echtgenooyt of partner, meisjesnaam, van de echtgenote of partner, datum van huwelijk, datum 
van het contract van gemeenschappelijk leven, aantal kinderen

•Huwelijkshistoriek: details betreffende de vorige huwelijken en samenlevingen, echtscheidingen, scheidingen, naam van de vorige partners

•Details betreffende de andere familieleden: kinderen, personen ten laste, andere gezinsleden, bloedverwanten, verwanten in opgaande lijn

•Verdenkingen en verdacht worden van verdenkingen van overtredingen of vereniging van gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen 
(burgerlijke of strafrechtelijke) ingezet tegenover betrokkene

•Veroordeleingen en straffen

•Gerechtelijke maatregelen: vervoogding, onder voorlopig beheer, internering, collocatie

•Details van tegoeden en diensten, geleend of verhuurd aan betrokkene

•Detais van door betrokkenen verleende, verhuurde tegoeden en diensten

•Woonadres: type woning, eigen of verhuurd goed, duur van het verblijf op dit adres, huur, lasten, classificatie van de woonst, details van de waardering, 
namen van de sleutelhouders

•Fysieke gezondheidstoestand: medisch dossier, diagnose, behandeling, resultaat van analyse, handicap of gebrekkigheid, regime; andere bijzondere 
gezondheidsvereisten betreffende het beheer van een reis of woning

•Risico toestanden en gedragshoudingen (in het kader van de huizoekingen)

•Huidige werkgelegenheid: werkgever, titel en functiebeschrijving, graad, datum van aanwerving, arbeidsplaats, specialisatie of type onderneming, 
arbeidsmodaliteiten en -condities, vroegere functies en vroegere ervaring bij de huidige werkgever

•Salaris: betalingen en inhoudingen, salaris, commissies, bonussen, uitgaven, gratificaties, voordelen, leningen, weerhouden taksen, pensioenopnemingen, 
vakbondsbijdrage, betalingsmethodes, datum van de laatste salarisverhoging

•Aansluiting bij een vakbond of een geassimileerde groepering, bekleedde functies

•Films, fotografiën, video opnamen, numerische foto's (voertuignummerplaten)

•Registrering op geluidsband, telefonische registrering...
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D. Gegevens automatisch verzameld via het gebruik van cookies en andere technologieën 

(Pixel) 

 

E. Categorieën en bijzondere gegevens in de zin van GDPR 

In principe betreffende de zogenaamde bijzondere gegevens is behandelingsverbod. 

 

 Type bijzondere gegevens 

 
 

 

Informatie met 
betrekking tot de 
connexie

IP adres

Informatie met 
betrekking tot de 
browser

Type browser, tijdstip, frekwentie en duur van het gebruik

Apparaat of 
toepassing dat 
wordt gebruikt

Persoonlijke 
configuratie

Taal, voorkeuren,...

Localisatie 
gegevens

Indien U deze functionaliteit geactiveerd heeft, kunnen wij U 
benaderend localiseren
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 Hoe mag LEROY & PARTNERS dit type gegevens behandelen (uitzondering op het 

verbod)? 

 
Er bestaan meerdere gevallen waarin wij dit type bijzondere gegevens mogen behandelen maar 

wij doen dit enkel wanneer: 

 

 De behandeling gegevens van persoonlijke aard betreft die U duidelijk openbaar heeft 

gemaakt; 

 De behandeling noodzakelijk is voor de vaststelling, het uitoefenen van een 

verdedigingsrecht in justitie. 

 

Deze gegevens kunnen worden behandeld in het kader van invorderingsdossiers van 

schuldvorderingen verbonden met medische kosten. Deze worden echter niet hergebruikt met 

een ander doeleinde. 

F. Gegevens van niet-persoonlijke aard 

Soms verzamelen wij gegevens van niet persoonlijke aard. Deze gegevens worden als niet 

persoonlijk beschouwd daar ze niet toelaten U rechtstreeks noch onrechtstreeks te 

identificeren. 

 

Deze kunnen derhalve voor enig doeleinde gebruikt worden. 
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IV.IV.IV.IV. Wettigheid van de behandelingWettigheid van de behandelingWettigheid van de behandelingWettigheid van de behandeling    

Het RGPD verleent de toelating gegevens van persoonlijke aard te behandelen op voorwaarde 

dat dit gegrond wordt op de daarvoor bepaalde wettelijke gronden. 

 

In het kader van die activiteiten, kunnen vier wettelijke gronden LEROY & PARTNERS toelaten 

het behandelen te rechtvaardigen van gegevens van persoonlijk aard. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

Noodzakelijk bij het Noodzakelijk bij het Noodzakelijk bij het Noodzakelijk bij het 
uitvoeren van een uitvoeren van een uitvoeren van een uitvoeren van een 
contractcontractcontractcontract

•De behandeling is 
noodzakelijk bij het 
uitvoeren van een 
contract waar U partij 
bent. Overigens mogen 
wij uw persoonlijke 
gegevens behandelen 
wanneer U ons dit zelf 
vraagt.

•Voorbeeld: een 
schrijven sturen 
teneinde in der minne 
een schuldvordering in 
te vorderen voor een 
cliënt.

Naleven van een Naleven van een Naleven van een Naleven van een 
wettelijke verplichtingwettelijke verplichtingwettelijke verplichtingwettelijke verplichting

•De behandeling is 
noodzakelijk voor het 
naleven van een ons 
opgelegde wettelijke 
verplichting.

•Voorbeeld : facturen 
bewaren in uw cliënt 
dossier.

Wettige belangenWettige belangenWettige belangenWettige belangen

•De behandeling is 
noodzakelijk teneinde 
onze wettige belangen. 
In dat geval maken wij 
een belangenbalans op 
teneinde te weten of 
ons wettige belang uw 
rechten en vrijheden 
vrijwaren, rekening 
houdend inzonderheid 
met de redelijke 
verwachtingen.

•Voorbeeld; 
maatregelen nemen 
teneinde fraudes te 
vermijden.

Opdrachten van Opdrachten van Opdrachten van Opdrachten van 
Ministeriële  Ambtenaar Ministeriële  Ambtenaar Ministeriële  Ambtenaar Ministeriële  Ambtenaar 

De behandeling is 
noodzakelijk teneinde 
een ons toegewezen 
opdracht van openaar 
nut of met betrekking 
tot het openbaar gezag  
uit te oefenen.

•Voorbeeld: een vonnis 
betekenen.
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V.V.V.V. De doeleinden van de behandelingDe doeleinden van de behandelingDe doeleinden van de behandelingDe doeleinden van de behandeling    

Wij verzamelen en behandelen uw gegevens van persoonlijke aard voor bepaalde doeleinden 

die wij hierna beschrijven. Wij hebben deze doeleinden bepaald en zorgen ervoor dat enkel de 

noodzakelijke en relevante gegevens van persoonlijke aard – met respect van het principe van 

minimalisering der gegevens – het onderwerp uitmaken van een behandeling. 

A. Het respect van onze wettelijke verplichtingen 

In bepaalde gevallen worden wij verplicht uw gegevens van persoonlijke aard te behandelen in 

het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde 

autoriteiten. 

 

Bij voorbeeld in het geval van beheer van derdenrekeningen die wettelijk ingericht zijn. 

B. In het kader van onze contractuele relatie 

Wanneer wij een contractuele relatie hebben, bij voorbeeld, wanneer U ons het invorderen 

van de schuldvorderingen van uw debiteurs toevertrouwd, behandelen wij uw gegevens van 

persoonlijke aard teneinde onze contractuele verbintenissen na te leven en de door U bepaalde 

opdracht te vervullen. 

 

Teneinde ons contract uit te voeren, behandelen wij uw gegevens van persoonlijke aard voor 

de volgende doeleinden: 

 

 

C
o

n
tr

a
ct

u
e

le
 r

e
la

ti
e

 (
m

e
t 

in
b

e
g

ri
p

 v
a

n
 

d
e

 p
re

-
e

n
 p

o
st

 c
o

n
tr

a
ct

u
e

le
 f

a
se

n
) Uw aanvragen beantwoorden

Wij beantwoorden uw vragen met 
betrekking tot uw contract, dat maakt 

deel uit van onze cliëntenrelatie

Onze cliëntenrelatie beheren
Ons ervan verzekeren dat U 

tevereden bent van van onze diensten 
en wat we voor U kunnen verrichten

Uw contacteren teneinde over te 
gaan tot een evaluatie van onze 

diensten

In geval van tevredenheidsenquêtes 
kunnen wij met U contact nemen

Het beheer verzekeren van de 
contractuele relaties die ons 

verbinden

De vragen betreffende ons contract 
uitvoeren

Wij behandelen uw gegevens 
teneinde ons contract toe te passen
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C. Opdrachten van ministeriële ambtenaar 

Wij oefenen opdrachten uit, meestal voor de openbare dienst, die in de wet worden hernomen 

en meer bepaald in het gerechtelijk wetboek (art. 519 en volgende). Wij behandelen aldus uw 

gegevens in dit kader. Wij hebben hieronder een niet-exhaustieve lijst van de behandelingen 

die wij dienen uit te voeren in het kader van onze opdrachten van openbare dienst. 

 

 
 

D. In het kader van onze wettige belangen 

De wettige belangen worden niet bepaald in RGPD zodat elke vennootschap ze dient te bepalen 

op grond van haar activiteit en haar behoeften met het oog op een verhouding tussen haar 

wettige belangen en uw rechten en vrijheden. 

 

Als vennootschap waarvan de activiteit, buiten die van hoedanigheid als ministeriële 

ambtenaar, het invorderen van schuldvorderingen, dienen wij uw gegevens van persoonlijke 

aard te behandelen. 

 

De behandeling van persoonlijke gegevens in dit kader valt onder ons wettig belang als 

professionele van de invordering. 

 

 Evenwicht tussen onze wettige belangen en uw rechten en vrijheden 

 
Het GDPR legt op dat wanneer wij uw gegevens van persoonlijke aard behandelen, wij uw 

rechten en belangen in evenwicht brengen met onze wettige belangen. 

 

Het is belangrijk dat U de redenen begrijpt waarvoor wij beschouwen dat wij uw gegevens van 

persoonlijke aard mogen behandelen op grond van onze wettige belangen. 

•VaststellingsPV 
•Toezicht over 

wedstrijden, loterijen 

•Opzoekingen 
verbonden met de 
solvabiliteit van de 

debiteur 

•Betekening van 
gerechtsbeslissingen of 
uitvoerbare notariële 

titels (grossen) 

•Kantonnementen
•Gerechtelijke 

openbare verkopen
•Beslagen op roerend 

goed
•Beslagen onder derden 

•Diverse 
explootbetekeningen 

•Beslagen op onroerend 
goed 

•Uizettingprocedures •Sekwesters
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Wij wensen U derhalve in te lichten over de verschillende criteria die wij gebruiken teneinde te 

bepalen of wij uw gegevens van persoonlijke aard mogen gebruiken op grond van onze wettige 

belangen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Doeleinden waarvoor wij uw gegevens behandelen op grond van onze wettige 

belangen 

 

Bepalen van de 
wettige belangen 

van LEROY & 
PARTNERS in 

balans met uw 
rechten en 
vrijheden

Beveiliging van onze 
sites en toepassingen 

(voorkomen van 
frauden beheer van de 
toegang tot de site,...)

Redelijke verwachting 
van betrokken persoon 
betreffende een latere 

behandeling gegrond op 
onze wettige belangen

Noodzakelijke 
behandelingen binnen 
de Studie inzonderheid 

voor administratieve 
doeleinden
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E. De niet-voorziene behandelingen en de compatibiliteit met de huidige behandelingen 

In geval dat wij behandelingen zouden moeten uitvoeren voor doeleinden welke in huidig 

beleid niet voorzien zijn, mogen wij U persoonlijke gegevens gebruiken wanneer deze 

doeleinden compatibel zijn met die waarvoor deze gegevens initieel verzameld werden. 

In dergelijk geval houden wij inzonderheid rekening met elke link met de initiële doeleinden, 

de later doeleinden en de context (onze relatie, de aard van de gegevens alsook de gevolgen 

voor U) waarin deze gegevens verzameld werden. 

  

•Het overdragen van uw gegevens aan onze onder-aannemers in het kader van onze activiteiten

De opvolging van het betalingsbeheer 

De ontvangst van bezoekers en de toetredingscontroles tot het gebouw.

Voor onze cliënten het ganze beheer van onze contractuele relatie dat niet rechtstreeks te maken heeft met het uitvoeren van ons
contract

Het identificeren en het beheer van de personen op onze website

Het behoud van de veiligheid van de tegoeden en personen, de stijd tegen fraude of kraakpogingen, misbruik of andere 
overtredingen

Het opleiden van ons personeel door gebruik van werkelijke toestanden als voorbeeld (wij trachten zoveel mogelijk uw gegevens
van persoonlijke aard anoniem te houden) 

Het beheer van camera's

De ontvangst van gerechtelijke akten

Het bewaren van een lijst cliënten die niet meer wensen te worden gecontacteerd

Het verbeteren van de bestaande diensten en van de ervaring van gebruikers

Het beheer van onze boekhouding

Het beheer van uw aanvragen gebonden aan de toepassing van uw rechten

De vaststelling, uitoefening, het verdedingen en het beschermen van uw rechten
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VI.VI.VI.VI. Hoe lang behouden wij uw gegevens van persoonlijke aardHoe lang behouden wij uw gegevens van persoonlijke aardHoe lang behouden wij uw gegevens van persoonlijke aardHoe lang behouden wij uw gegevens van persoonlijke aard????    

In haar hoedanigheid als gerechtsdeurwaarder in de studie onderworpen aan de wet van 18 

september 2017 met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van kapitalen en het 

financieren van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten. 

 

Deze wet bepaalt in haar artikelen 60 en volgende een bewaringstermijn van 10 jaar « vanaf de 

uitvoeringsdatum van de verrichting».  

 

Wij hebben beslist uw persoonlijke gegevens gedurende 12 jaar te bewaren. 

 

Na 10 jaar archiveren we inderdaad uw gegevens tijdelijk teneinde er nog toegang tot te 

hebben in geval dat we vanwege de openbare overheid het onderwerp zouden zijn van enige 

vraag desbetreffende. 

 

2 jaar naar de archivering (de nodige tijd om alles te laten vernietigen), worden uw papier en 

elektronische gegevens volledig uit onze systemen verwijderd. 

 

Na verloop van de bewaringstermijn, zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens wel 

degelijk onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn. 
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Uw Uw Uw Uw rechten op inzage rechten op inzage rechten op inzage rechten op inzage tegenover GDPRtegenover GDPRtegenover GDPRtegenover GDPR    

VII.VII.VII.VII. Uw rechtenUw rechtenUw rechtenUw rechten    

Uw rechten in de zin van de reglementering stellen U in de gelegenheid het meesterschap te 

behouden van wat wij met uw gegevens van persoonlijke aard doen. 

 

A. Recht tot toegang en afschrift 

Dit recht tot toegang tot de gegevens die wij beschikken te uwer opzichte is van toepassing 

voor alle hierboven hernomen doeleinden. 

 

Dit recht stelt U inzonderheid in staat te vragen of wij uw gegevens van persoonlijke aard 

behandelen, met welke doeleinden, het betrokken type gegevens alsook de bestemmelingen 

van uw gegevens. 

 

U mag eveneens een afschrift vragen van het door ons behandelde geheel der gegevens van 

persoonlijke aard die U betreffen. 

B. Recht van verbetering 

U beschikt eveneens over een recht van verbetering U op elk ogenblik in de gelegenheid 

stellend ons te vragen de niet correcte, onvolledige of verouderde informatie aan te passen. 

C. Recht op vergetelheid 

U kan uw gegevens van persoonlijke aard op een doeltreffende wijze laten verwijderen voor 

één van de volgende redenen: 

Recht van toegang, van informatie en afschrift van de gegevens

Recht van verbetering van gegevens

Recht U te verzetten tegen de behandeling 

Recht tot verwijdering (recht op vergetelheid)

Recht tot beperking van de behandeling 

Recht tot overdraagbaarheid van de gegevens

Recht van niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde beslissing
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- De gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden van de behandeling; 

- U trekt uw toestemming in betreffende de behandeling van uw gegevens en wij gronden 

deze behandeling enkel op de juridische basis van uw toestemming. 

- U verzet zich tegen de behandeling; 

- Wij hebben uw gegevens van persoonlijke aard op een onwettige wijze behandeld; 

- In het geval dat de gegevens waarover wij beschikken onvolledig, onjuist of verouderd zijn; 

- Wij dienen uw gegevens van persoonlijke aard te schrappen teneinde een wettelijke 

verplichting na te leven (van het recht van de Unie of het recht van de Lidstaat) die ons 

wordt opgelegd. 

D. Het recht van de draagbaarheid  

In de gevallen dat wij uw gegevens van persoonlijke aard behandelen op grond van een contract 

en dat de behandeling geschiedt via geautomatiseerde procedures, mag U ons vragen U het 

geheel van uw gegevens van persoonlijke aard over te dragen of deze tot een andere 

verantwoordelijke voor behandeling over te dragen. 

E. Recht tot beperking van de behandeling 

In bepaalde gevallen mag U ons ook vragen de behandeling van uw gegevens van persoonlijke 

aard te beperken. 

 

De toestanden waarin U ons mag vragen de behandeling van uw gegevens van persoonlijke 

aard te beperken, zijn de volgende: 

- Indien U de juistheid van een gegevens van persoonlijk aard betwist, de tijd dat wij kunnen 

overgaan tot de juistheid van dit gegeven; 

- Indien wij uw gegevens van persoonlijke aard op een onwettige wijze behandelen en dat U 

zich verzet tegen het schrappen ervan maar dat U verkiest de behandeling te beperken. 

Indien de beperking van de behandeling niet meer van toepassing is, houden wij U ervan op de 

hoogte. 

F. Recht tot verzet 

Wanneer wij uw gegevens van persoonlijke aard behandelen in het kader van onze wettige 

belangen of tijdens onze opdrachten van openbare dienst, mag U zich tegen deze 

behandelingen verzetten derhalve dat uw bijzondere toestand U in de gelegenheid stelt dit te 

bewijzen. 

 

Wij behandelen aldus uw gegevens niet meer voor deze doeleinden tenzij wij kunnen bewijzen 

dat er wettige en dringende motieven bestaan voor de behandeling die overwegen tegenover 
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uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, het uitoefenen of de verdediging 

van rechtsrechten. 

 

De betekening van een rechtsbeslissing leidt er ons toe uw gegevens van persoonlijke aard te 

behandelen met het behoud van de rechten van een justitiabele voor het gerecht. 

G. Recht niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde behandeling m.i.v. de 

profilering 

In geval dat U beschouwt dat een U aangaande beslissing genomen werd enkel op grond van 

een geautomatiseerde basis, namelijk zonder enige menselijke tussenkomst, en dat deze 

beslissing gerechtelijke gevolgen veroorzaakt of dat ze U bijzonder aantast, mag U ons 

contacteren daar U het recht heeft niet het onderwerp te zijn van dergelijke beslissing. 

 

Gelieve te noteren dat dergelijke beslissingen mogelijk zijn indien ze noodzakelijk zijn voor het 

sluiten of uitvoeren van een onderling contract of indien U er U expliciet heeft in toegestemd. 

Overigens indien de wet on de toelating verleent, mogen wij U gegevens op een 

geautomatiseerde wijze behandelen. 

 

Meer algemeen, beschouwen wij niet dat dergelijke beslissingen genomen worden bij LEROY 

& PARTNERS maar aarzel niet, in voorkomend geval, met ons contact te nemen en wij zullen U 

er graag over toelichten. 

VIII.VIII.VIII.VIII. Hoe U rechten uitoefenenHoe U rechten uitoefenenHoe U rechten uitoefenenHoe U rechten uitoefenen????    

A. Identificatie 

Teneinde U te helpen bij het naleven van uw rechten, dienen wij na te gaan of U aanvraag wel 

degelijk uw gegevens betreft van persoonlijke aard. 

 

Wij zouden U bijkomende informatie kunnen vragen derhalve dat wij U kunnen identificeren 

met de informatie in ons bezit en wellicht, indien noodzakelijk, een afschrift van uw 

identiteitskaart. 

B. Binnen welke tijd antwoorden wij? 

Wij verbinden er ons toe U binnen de beste termijn te beantwoorden en ten laatste binnen de 

maand van uw aanvraag. 

 

Deze periode kan worden verlengd tot twee maand in de onderstelling dat uw aanvraag 

complex is en dat wij geconfronteerd worden met een overvloed aan aanvragen. Bij dergelijke 

toestand, informeren wij U over de redenen van de vertraging. 
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AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
 

IX.IX.IX.IX. Veiligheid der gegevensVeiligheid der gegevensVeiligheid der gegevensVeiligheid der gegevens    

Wij zorgen voor aangepaste technische en organisatie maatregelen teneinde het gepaste 

veiligheidsniveau te vrijwaren betreffende de behandeling van uw gegevens van persoonlijke 

aard. Dit niveau wordt bepaald op grond van de risico’s verbonden aan de behandeling en de 

aard van de te beveiligen gegevens. 

 

Wij hebben deze geschikte veiligheidsmaatregelen op punt gesteld teneinde uw gegevens van 

persoonlijke aard te beveiligen inzonderheid tegen verlies, diefstal, onwettig gebruik of 

vervalsing van de ontvangen informatie, de niet-toegelaten verspreiding of het gebruik van U 

gegevens van persoonlijke aard. 

 

In de onwaarschijnlijke en spijtige mogelijkheid dat U gegevens van persoonlijke aard die wij 

controleren diende te worden in het gedrang gebracht wegens een schending van de 

informatieveiligheid, verbinden wij er ons toe snel te handelen teneinde de oorzaak van deze 

schending te achterhalen en de gepaste maatregelen te nemen.  

 

Indien noodzakelijk, overeenkomstig de vigerende wet, houden wij U op de hoogte van dit 

incident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

X.X.X.X. Overdracht aan derde partijenOverdracht aan derde partijenOverdracht aan derde partijenOverdracht aan derde partijen    

Er bestaand drie hoofdgevallen waarin wij zouden gehouden worden uw gegevens aan derden 

over te dragen. Behoudens uitzondering worden uw gegevens nooit buiten het Belgische 

grondgebied overgedragen, de gerechtsdeurwaarders hebbende een strikt bepaalde 

territoriale bevoegdheid, onder voorbehoud dat ze, in voorkomend geval, zich dienen te 

richten tot een lokale confrater. 

 

 

Onderaannemer

•Wij maken beroep op onderaannemers die enkel de
gegevens behandelen op grond van onze instructies.
Wij dragen ze over in het kader van onze contracten,
van onze wettige belangen of voor technische
redenen. In elk geval blijven wij U contactpunt voor
uw gegevens. Net zoals wij, vragen wij hen ook de
van kracht zijnde wettelijke en reglementaire
beschikkingen na te leven. Wij waken er ook over dat
deze eveneens onderhavig beleid naleven.

In het kader 
van onze 

opdrachten 
van openbare 

dienst

•In het kader van onze opdrachten van
openbare dienst, zouden wij er toe kunnen
gebracht worden uw betreffende gegevens aan
derden over te dragen. Bij voorbeeld in geval
van een opzoeking betreffende uw tegoeden,
mogen wij deze gegevens overdragen aan de
advocaat die ons dergelijke opzoeking heeft
aangevraagd.

Wettelijke 
verplichting of 
bevel van een 

bevoegde 
overheid

•Wij dienen U gegevens van persoonlijke aard
over te dragen teneinde ons te onderwerpen
aan een wettelijke verplichting, een
rechtsbeslissing of een aanvraag van enige
bevoegde overheid.
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XI.XI.XI.XI. Contact, Contact, Contact, Contact, aanpassing, aanpassing, aanpassing, aanpassing, toepasselijk recht en Afgevaardigde voor de toepasselijk recht en Afgevaardigde voor de toepasselijk recht en Afgevaardigde voor de toepasselijk recht en Afgevaardigde voor de 

gegevensbescherminggegevensbescherminggegevensbescherminggegevensbescherming    

   

 

LEROY & PARTNERS 

is uw eerste contact 

indien U vragen 

heeft met betrekking 

tot de bescherming 

van de privacy of 

over onderhavig 

beleid. 

Kroonlaan, 358 te 

1050 Brussel  

dpo@leroy-

partners.be    

Wij voorbehouden 

ons het recht op enig 

ogenblik de 

beschikkingen van 

onderhavig beleid 

aan te passen. Wij 

publiceren deze 

aanpassingen 

rechtstreeks op onze 

website. 

 

Het belgische recht is 

van toepassing over 

onderhavig beleid. 

Elk geschil met 

betrekking tot de 

interpretatie of de 

uitvoering van 

onderhavig beleid is 

onderhavig aan het 

belgische recht en valt 

onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de 

franstalige 

rechtbanken van het 

gerechtelijk 

arrondissement 

Brussel. 

Indien U wenst kan 

U contact nemen 

met de 

Afgevaardigde van 

de Gegevens-

bescherming. 

dpo@leroy-

partners.be 
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XII.XII.XII.XII. Klacht Klacht Klacht Klacht bij de Autoriteit van de Gegevensbescherming of bij de belgische bij de Autoriteit van de Gegevensbescherming of bij de belgische bij de Autoriteit van de Gegevensbescherming of bij de belgische bij de Autoriteit van de Gegevensbescherming of bij de belgische 

rechtbankenrechtbankenrechtbankenrechtbanken    

U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgend 

adres: 

 

 

Voor meer informatie over de klachten en verhaalmogelijkheden, verwijzen wij U naar de 

beschikbare informatie op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be. 

Overigens verkeert U steeds in de mogelijkheid klacht in te dienen bij de Rechtbank van eerste 

Aanleg te Brussel. 

 

 
 
 
 
 
 

Gegevens Gegevens Gegevens Gegevens 
beschermings beschermings beschermings beschermings 

autoriteitautoriteitautoriteitautoriteit

Drukpersstraat, 35 - 1000 Brussel

+ 32 2 274 48 00

+ 32 2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be


