
 

 

Privacyverklaring Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne 
 

 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV, met maatschappelijke zetel te Baronstraat 68, 8870 

Izegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0894.050.978. 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne heeft volgende contactgegevens: 

- Telefoon: 051/31.61.92; 

- www.kurtvanthuyne.be; 

- marleen@kurtvanthuyne.be 

 

2. Doel verwerking persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden 

(overigens niet limitatief): 

- het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van de toevertrouwde 

taak; 

- advisering, bemiddeling en verwijzing; 

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 

- communicatiedoeleinden; 

- voor een correcte toegang en gebruik van website en diensten; 

- voor het verbeteren van de inhoud van onze website; 

- verwerken van sollicitatie;  

- andere 

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne is 

noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. Advocatenkantoor 

Kurt Vanthuyne zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens 

uw verdere toestemming. 

 

3. De verzamelde persoonsgegevens 

De persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne omdat deze door u als 

betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 

door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare 

bronnen bekend zijn geworden. 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende 

persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

http://www.kurtvanthuyne.be/


 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

-  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op 

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de 

gevraagde dienstverlening 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Bankrekeningnummer 

- Sollicitatieformulieren 

- Documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie 

van uw identiteitskaart) 

 

4. Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens 

uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

- wettelijke verplichting; 

- uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van de toevertrouwde taak; 

- verkregen toestemming van betrokkene(n); 

- gerechtvaardigd belang. 

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne is 

onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, en 

aan het Belgische recht, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

5. Informatie aan derden 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne maakt o.a. gebruik van diensten van KLEOS (Kluwer) voor 

de verwerking van persoonsgegevens.  

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens 

ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden 

hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun 

dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen 

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst 

gesloten met u. 

 

6. Bewaarperiode van persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of 

relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk 

verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen 

met betrekking tot de door Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne geleverde diensten. 

 

  



 

7. Uw rechten 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in 

overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. Daarenboven heeft u verschillende rechten 

die de privacywet u toekent: 

- Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring); 

- Recht op inzage; 

- Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke 

gegevens); 

- Recht op beperking van de verwerking 

- Recht op overdraagbaarheid 

- Recht van bezwaar 

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens versturen aan mevrouw Marleen Oosterlinck: 

marleen@kurtvanthuyne.be. 

Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn bij 

het richten van uw aanvraag. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw 

identiteitskaart mee te sturen. 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft 

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende 

contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

 

8. Toestemming 

Het bezoeken van de website en/of het meedelen van persoonsgegevens en/of het aanmaken 

van een dossier bij Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring 

met deze privacyverklaring en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, 

gebruiken en verwerken. 

U hebt het recht uw toestemming ten alle tijden in te trekken voor de verwerking die op deze 

toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis 

van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. 

U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in punt 7 van deze privacyverklaring. 

 

9. Update privacyverklaring 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te 

wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op de website 

van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne (www.kurtvanthuyne.be). 
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