Beyond Law Firm Privacy Policy
Laatste update op 24 November 2021

Deze Privacy Policy beheerst de verwerking van uw persoonsgegevens door BEYOND LAW FIRM BV,
een besloten vennootschap ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0646.993.760, met maatschappelijke zetel te 283/24, Louizalaan, 1050 Brussel, België
(hierna naar gerefereerd als "Beyond", "wij", "ons" of "onze").
De privacy en veiligheid van uw (hierna naar gerefereerd als "u" of "uw") persoonsgegevens zijn zeer
belangrijk voor ons. Het doel van deze Privacy Policy is om u mee te delen welke categorieën
van persoonsgegevens wij verzamelen in het kader van onze verschillende activiteiten en in het
bijzonder in verband met de juridische diensten die wij verlenen. Voorts willen wij u een volledig
beeld geven van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u
in dat verband kunt uitoefenen.
De informatie die u zoekt kan u vinden door op de doorverwijzende links hieronder te klikken.
1. Algemene Informatie

7. Internationale gegevensoverdracht

2. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

8. Uw rechten inzake gegevensbescherming

3. Hoe we persoonsgegevens verzamelen

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

4. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

10. Wijzigingen van de Privacy Policy

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

11. Uw vragen en verzoeken

6. Met wie we uw persoonsgegevens delen

12. Geschillenbeslechting

Artikel 1

Algemene informatie

Onze Privacy Policy categoriseert de persoonsgegevens die wij verzamelen en legt uit hoe deze
gegevens kunnen worden verwerkt. Voorts geven wij aan of de persoonsgegevens al dan niet aan
derden zullen worden doorgegeven en aan welke beperkingen en waarborgen wij dergelijke
doorgiften onderwerpen. Voor zover dat wenselijk is, vermeldt de Privacy Policy ook de verschillende
maatregelen die wij hebben genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de
persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken.
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Wij kunnen enerzijds uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen via onze website, de
subdomeinen en directory's ervan (gezamenlijk de "Website" genoemd), via andere middelen met
betrekking

tot

informatie- of communicatietechnologie, met

inbegrip van e-mails

en

telefoongesprekken, of via interacties die wij in levenden lijve kunnen aangaan. Wij kunnen anderzijds
uw persoonsgegevens ook ontvangen uit bronnen van derden, zoals hieronder uiteengezet.
In het kader van deze Privacy Policy moeten wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming ons bepaalde verplichtingen oplegt. De voornoemde wetgeving omvat met
name de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016), met inbegrip van toekomstige aanpassingen en herzieningen van de
vorige (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving").
Mocht u vragen hebben over deze Privacy Policy, of mocht u van mening zijn dat uw belangen niet of
onvoldoende worden behartigd, dan kunt u uw vragen aan ons richten via info@beyond-lawfirm.com.
U beschikt bovendien over het recht om een klacht in te dienen of om meer informatie te vragen bij
de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomstig artikel 12 van deze Privacy Policy.
Mocht u ooit vragen of klachten hebben, dan nodigen wij u uit om eerst contact met ons op te nemen,
zodat wij eventuele problemen die u ondervindt kunnen oplossen.
Artikel 2

Verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens

In wat volgt trachten wij u een algemeen overzicht te bieden van de belangrijkste categorieën van
persoonsgegevens die wij over u zouden kunnen verzamelen en verwerken. Wij wijzen u erop dat deze
categorieën niet bedoeld zijn om alle persoonsgegevens te omvatten die in het kader van deze Privacy
Policy worden verwerkt, maar dat zij slechts dienen om u een algemeen overzicht te geven. Als
algemene regel geldt dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, altijd
gekoppeld zijn aan de specifieke doeleinden die in artikel 4 van deze Privacy Policy worden
uiteengezet.
Gelieve erop te letten dat de informatie die wij over u verzamelen afhankelijk kan zijn van de
hoedanigheid waarin u met ons in contact komt. U komt met ons in contact als gewone bezoeker, als
bezoeker van een website of sociale media, als potentiële klant, als klant, als leverancier of
dienstverlener, of eventueel als sollicitant. Daarnaast willen wij u er in het bijzonder op wijzen dat u
contact met ons kunt opnemen in uw hoedanigheid van werknemer van een rechtspersoon. In dat
geval wordt de rechtspersoon niet als betrokkene beschouwd. U, in uw hoedanigheid van natuurlijke
persoon, zou echter kunnen kwalificeren als een betrokkene in de zin van deze Privacy Policy en de
Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.
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Wij wijzen u erop dat onze diensten niet bedoeld zijn voor, noch gericht zijn op kinderen. Niettemin
kunnen wij persoonsgegevens van kinderen verwerken wanneer u onze diensten als onze cliënt
afneemt. Wij wijzen u erop dat wij in dergelijke gevallen optreden namens u als onze cliënt, zijnde de
ouder of wettelijke voogd van het kind.
De relevante categorieën persoonsgegevens worden hieronder opgesomd:
A. Algemene contact- en identificatiegegevens

D. Marketinggegevens

B. Dienst-specifieke gegevens

E. Compliance gegevens

C. Aanwervingsgegevens

F. Gebruik en technische gegevens

A. Algemene contact – en identificatiegegevens
Deze contact- en identificatiegegevens omvatten elementaire identificatie- en/of professionele
informatie, zoals uw voornaam, achternaam, geboortedatum, uw bedrijfsnaam en uw functie. Deze
categorie omvat voorts contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer en kan betrekking
hebben op demografische informatie zoals uw adres en bepaalde voorkeuren en interesses die u
mogelijk hebt.
Wij informeren u dat dergelijke informatie ook over u kan worden verzameld en verwerkt in uw
hoedanigheid van dienstverlener voor Beyond, indien van toepassing.
B. Dienst-specifieke gegevens
De dienst-specifieke gegevens hebben betrekking op alle informatie die u ons verstrekt in het kader
van de verlening van onze diensten aan u. Gelieve er rekening mee te houden dat deze informatie
sterk afhankelijk is van uw specifieke geval en de hulp die wij u bieden.
In elk geval zullen wij, wanneer u met ons in contact treedt als potentiële klant of als klant voor onze
diensten, uitgebreidere persoonsgegevens over u verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen
onder meer betrekking hebben op:
•

Uw naam en functie;

•

Contactgegevens, waaronder de onderneming waarvoor u werkt, uw e-mailadressen en
sociale media profielen;

•

Informatie met betrekking tot de levering van de specifieke diensten die u van ons heeft
verzocht. De aard van deze gegevens is sterk afhankelijk van uw instructies aan ons;

•

Informatie zoals vereist kan zijn door Know Your Client en/of Antiwitwaswetgeving. Dit kan
bewijzen omvatten van bronnen van fondsen, aan het begin van en mogelijk, van tijd tot tijd,
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gedurende onze relatie met cliënten, die wij kunnen opvragen en/of verkrijgen van derde
bronnen. De bronnen voor een dergelijke verificatie kunnen bestaan uit documentatie die wij
bij u opvragen of die wij verzamelen via onlinebronnen;
•

Informatie die u ons verstrekt met het oog op het bijwonen van vergaderingen en
evenementen, met inbegrip van dieetvoorschriften die informatie kunnen onthullen over uw
gezondheid of religieuze overtuigingen

•

Informatie die nodig is om de diensten die wij aan u hebben geleverd te factureren; en

•

Andere informatie die relevant kan zijn voor de levering van onze diensten.

In bepaalde omstandigheden kan de dienst-specifieke informatie vallen onder speciale categorieën
persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Toepasselijke Gegevensbeschermingwetgeving, waaronder
persoonsgegevens die verwijzen naar religieuze of andere overtuigingen, politieke opvattingen, raciale
of

etnische

afkomst,

seksuele

geaardheid,

gezondheidsgegevens

en

gegevens

over

vakbondslidmaatschap. Wij gaan bijzonder zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en zullen als
basisregel dergelijke gegevens alleen verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor een
dergelijke verwerking.
C. Aanwervingsgegevens
Indien u ons benadert met het oog op aanwerving, kunnen wij bovendien uw curriculum vitae, uw
opleidings- en arbeidsverleden, uw cijfers en scores, en enige andere informatie verzamelen en
verwerken die relevant kan zijn voor de beoordeling van uw kandidatuur.
D. Marketinggegevens
Wij verzamelen gegevens over uw deelname aan onze conferenties, seminaries en andere
evenementen, met inbegrip van de nodige referenties, verenigingen, dieetvoorschriften, persoonlijke
interesses en voorkeuren.
Deze gegevens omvatten ook uw inschrijving op onze nieuwsbrief, downloads, enz.
E. Compliance gegevens
Als advocatenkantoor zijn wij gebonden aan specifieke wettelijke en deontologische verplichtingen die
ons de taak opleggen om bepaalde categorieën van persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan.
Deze categorie van persoonsgegevens omvat onder meer persoonsgegevens die relevant zijn voor
onze fiscale verplichtingen en onze verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld,
zoals financiële gegevens, met inbegrip van uw bankrekeningnummers, betaalkaartgegevens, enz.
Indien u nalaat ons de vereiste informatie te verstrekken in het kader van deze sectie, zijn wij mogelijks
niet in staat onze diensten ten aanzien van u uit te voeren of kunnen wij weigeren u onze diensten te
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verlenen. Wij zullen u duidelijk informeren over het belang van dergelijke informatie wanneer wij u
vragen deze te verstrekken.
F. Gebruiks- en technische gegevens
Wij verzamelen en bewaren volledige IP-adressen, unieke apparaatidentificaties, uw browsertype,
tijdzone-instellingen, besturingssysteem en de specificaties van de hardware die u gebruikt om
toegang te krijgen tot onze Website en sociale media-accounts. Verder kunnen wij persoonsgegevens
verzamelen wanneer u toegang krijgt tot ons Wi-Fi-netwerk en andere elektronische diensten. Wij
wijzen u erop dat de betreffende gegevens onder meer kunnen worden verzameld door middel van
geautomatiseerde middelen, zoals bijvoorbeeld cookies. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer
informatie over onze verwerking van persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën.
Artikel 3

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

Wij gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens van en over u te verzamelen.
Persoonsgegevens worden zowel in een online als offline omgeving verzameld. Dit betekent dat
persoonsgegevens niet alleen worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt of ons een e-mail
stuurt, maar bijvoorbeeld ook wanneer u ons uw visitekaart overhandigt.
Uw persoonsgegevens kunnen ons bovendien bereiken, niet alleen rechtstreeks via uw eigen
handelingen, maar ook via bepaalde derde bronnen. De meest in het oog springende derde bronnen
zijn onze partners die ons informatie over u toesturen. Dergelijke partners kunnen onder meer bestaan
uit aanwervingsbureaus, consultants, of overheids- en regelgevende instanties. Andere relevante
derde partijen van wie wij uw persoonsgegevens zouden kunnen ontvangen, zijn onze cliënten,
tegenpartijen, contractspartijen, onderhandelingspartijen, enz.
Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen en ontvangen uit publiek toegankelijke bronnen, zoals
openbare registers voor individuen en openbare registers voor vennootschappen.
Artikel 4

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

In het volgende deel geven wij aan voor welke specifieke doeleinden uw persoonsgegevens kunnen
worden verzameld en verwerkt. Naast de uitleg waarom en hoe wij uw persoonsgegevens zouden
kunnen gebruiken, geven wij u ook de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om rechtmatig
gebruik te maken van uw persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u
contact met ons opnemen op de wijze zoals beschreven in artikel 11 van deze Privacy Policy.
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Hieronder vindt u een overzicht van onze verwerkingsdoeleinden:
A. Interacties met ons

E. Aanwerving

B. Juridische diensten

F. Compliance en handhaving

C. Marketingcommunicatie

G. Klantinzichten en -analyses

D. Bedrijfsadministratie

H. Beveiliging en IT-beheer

A. Interacties met ons
Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u met ons communiceert, al
dan niet in verband met de uitvoering van onze diensten. De persoonsgegevens in kwestie hebben met
name betrekking op alle algemene contact- en identificatiegegevens, die noodzakelijk kunnen zijn
voor een goede informatie-uitwisseling tussen ons.
De interacties met ons kunnen gebeuren via post, telefoon, fax, de formulieren beschikbaar op onze
website, sociale media, of via elke andere communicatie- of telecommunicatietechnologie waarover u
beschikt.
Wij wijzen u erop dat de verwerking in het kader van dit onderdeel ook interacties in een offlineomgeving omvat. Dit betekent dat informatie, zoals persoonsgegevens op een visitekaartje dat u met
ons hebt uitgewisseld, ook door ons zal worden verwerkt.
Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met onze interacties baseren
wij ons op ons legitiem belang om u de best mogelijke interacties te bieden, onder meer bij het verlenen
van onze diensten, bij het beantwoorden van uw verzoeken en door u passende responstijden te bieden.
B. Juridische diensten
Wanneer u een beroep doet op onze expertise voor het verlenen van onze diensten, zullen wij u vragen
ons de informatie te verstrekken die nodig is voor de behandeling van uw zaak. Deze informatie kan
met name algemene contact- en identificatiegegevens, dienst-specifieke gegevens en compliance
gegevens bevatten. Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt,
sterk afhankelijk zijn van het specifieke geval en daarom niet limitatief kunnen worden opgesomd in
deze Privacy Policy.
Het staat steeds u vrij om de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten
niet mee te delen. De keuze om dergelijke persoonsgegevens niet mee te delen kan er echter toe
leiden dat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van de door u met ons gesloten
overeenkomst tot het verlenen van juridische diensten niet kunnen nakomen.
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Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de verlening van onze
juridische diensten ten aanzien van u, baseren wij ons op de uitvoering van de overeenkomst voor de
verlening van juridische diensten die wij met u sluiten voordat wij onze diensten verlenen.
Wanneer bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt voor het verlenen van juridische
diensten, zullen wij in de regel aanvullend om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wanneer wij
van mening zijn dat het verzoek om toestemming in de specifieke situatie niet passend is, zullen wij ons
baseren op ons recht om dergelijke persoonsgegevens te verwerken voor het beperkte doel van de
vaststelling, uitoefening en/of verdediging van rechtsvorderingen.
C. Marketingcommunicatie
Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals algemene contact- en identificatiegegevens en
marketinggegevens gebruiken met als doel u informatie te verstrekken over conferenties, seminaries
en andere evenementen die wij organiseren of waaraan wij deelnemen, mededelingen over
nieuwigheden in onze vakgebieden, zoals ontwikkelingen in de jurisprudentie of het in werking treden
van nieuwe wetten en regelgeving, nieuwsbrieven, enz.
Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de
marketingcommunicatie baseren wij ons op uw toestemming om dergelijke communicatie te
ontvangen.
Indien u klant bent of anderszins gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij u
marketingcommunicatie sturen op basis van de diensten die wij u hebben geleverd. Indien u klant bent
of op een andere manier beroep doet op onze diensten, sturen wij u marketingcommunicatie op basis
van ons legitiem belang om u op de hoogte te houden van aanverwante diensten en evoluties van ons
bedrijf.
Wanneer u marketingcommunicatie ontvangt van, hetzij op basis van uw toestemming, hetzij op basis
van ons legitiem belang, behoudt u te allen tijde het recht om u af te melden van onze ontvangerslijst
door ons een e-mail te sturen naar info@beyond-lawfirm.com of door te klikken op de afmeldknop
onderaan een specifieke marketingcommunicatie.
D. Bedrijfsadministratie
Wij verzamelen en verwerken de algemene contact- en identificatiegegevens van individuen die
optreden in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun organisaties, in de relevante sectoren
en vakgebieden, en van de personen die onze zakenpartners of dienstverleners zijn of zouden kunnen
zijn.
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het vastleggen van vergaderdata en
evenementen. Wanneer u ervoor kiest dergelijke persoonsgegevens met ons te delen, kunnen wij
informatie

verzamelen

over

bijvoorbeeld

eventuele

dieetvoorschriften

of

andere

gezondheidsgerelateerde vereisten die u voor dergelijke bijeenkomsten of evenementen zou kunnen
hebben.
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Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met onze
bedrijfsadministratie baseren wij ons op het contract dat met de dienstverlener is gesloten.
Mocht er echter geen contract bestaan, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens alleen betrekking
hebben op potentiële dienstverleners, dan baseren wij ons op ons legitiem belang om informatie over
potentiële partners en/of dienstverleners op te slaan.
E. Aanwerving
Bij het openstellen van een functie binnen ons kantoor kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die
relevant zijn voor het aanwervingsproces, zoals algemene contact- en identificatiegegevens,
aanwervingsgegevens en, waar nodig, compliance gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan onder
meer uit de informatie die nodig is voor de beoordeling van uw geschiktheid voor de functie waarnaar
u solliciteert, met inbegrip van functies op partnerniveau, functies op associate-niveau, traineeships
en eventuele ondersteunende functies.
Wij wijzen u erop dat onze aanwervingsbeslissingen volledig gebaseerd zijn op verdienste en dat wij
niet discrimineren op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele
geaardheid, handicap, enz.
Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met het aanwervingsproces
baseren wij ons op ons legitiem belang om de best mogelijke aanwervingsbeslissing te nemen in het
belang van de ontwikkeling van de onderneming.
F. Compliance en handhaving
Wij gebruiken uw algemene contact- en identificatiegegevens, compliance gegevens die specifiek zijn
voor onze wettelijke verplichting, en gebruiks- en technische gegevens voor onze eigen compliance
met de wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen die ons zijn opgelegd. Deze
verplichtingen omvatten onder meer Know Your Client, anti-witwasvoorschriften en alle fiscale
verplichtingen waaraan wij voldoen.
Wij kunnen deze informatie bij u verzamelen of bij derden, zoals officiële instanties die dergelijke
documentatie van u beheren, op basis van hun eigen capaciteiten of op uw instructie. Wij kunnen
onder meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken door toegang te krijgen tot online
registers

(zoals

de

Kruispuntbank

van

Ondernemingen,

merken- en

modellenregisters,

octrooiregisters, etc.) en door verzoeken in te dienen bij officiële registers en overheidsinstanties.
Wij kunnen uw persoonsgegevens in het kader van deze sectie verwerken voor onze eigen vaststelling
en uitvoering van vorderingen of verweren van juridische, administratieve of gerechtelijke aard.
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Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke,
regelgevende of deontologische verplichtingen, baseren wij ons op onze noodzaak om te voldoen aan
de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
Wanneer wij de persoonsgegevens verwerken om onze eigen vorderingen of verweermiddelen vast te
stellen of af te dwingen, baseren wij ons op ons rechtmatig belang om onze commerciële, financiële
en juridische belangen te beschermen, zoals bij wet is toegestaan.
G. Klantinzichten en -analyses
Wij kunnen de informatie analyseren, met inbegrip van de persoonsgegevens die wij nodig hebben om
u direct te identificeren in relatie tot andere persoonsgegevens, zoals uw interacties op de Website,
sociale media, en uw communicatie met ons. Deze informatie heeft met name betrekking op uw
algemene contact- en identificatiegegevens en de gebruiks- en technische gegevens.
Het verzamelen en analyseren van dergelijke informatie kan worden uitgevoerd door gebruik te maken
van cookies, web beacons, pixel tags, log files en soortgelijke technologieën die worden gebruikt om
persoonsgegevens te verzamelen van de hardware en software die u gebruikt om onze Website te
bezoeken, met inbegrip van mobiele apparaten die u mogelijks gebruikt.
Voor meer informatie omtrent cookies, web beacons en pixel tags die op onze Website worden
gebruikt, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.
Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor klantinzichten en -analyse baseren
wij ons op ons legitiem belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de voortdurende
verbetering van onze diensten, om u de best mogelijke ervaring te bieden, onder andere op onze
Website en sociale media profielen.
H. Beveiliging en IT-beheer
Wij gebruiken uw algemene contact- en identificatiegegevens en gebruiks- en technische gegevens
met het oog op een doeltreffende en veilige werking van onze informatiebeveiligingssystemen en
meer in het algemeen van de online-omgeving die wij u ter beschikking stellen.
Het verzamelen en analyseren van dergelijke informatie kan, onder andere, worden uitgevoerd door
gebruik te maken van cookies, web beacons, pixel tags, log files en soortgelijke technologieën die
worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen van de hardware en software die u gebruikt
om onze Website te bezoeken, met inbegrip van mobiele apparaten die u mogelijks gebruikt.
Voor meer informatie omtrent cookies, web beacons en pixel tags die op onze Website worden
gebruikt, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.
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Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op de beveiliging en
doeltreffende werking van onze online-omgevingen, baseren wij ons op ons legitiem belang om na te
gaan hoe onze Website wordt gebruikt en om fraude, criminele activiteiten en algemeen misbruik van
onze diensten op te sporen en te voorkomen.
Artikel 5

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Ons beleid is om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer een dergelijke
verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zullen wij de persoonsgegevens verwerken zolang u uw
toestemming niet hebt ingetrokken. In wat volgt willen wij u de nodige instrumenten aanreiken, zodat
u kunt beoordelen hoe lang uw persoonsgegevens door ons mogen worden bewaard.
Als basisregel zullen wij persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk worden geacht voor de
hierboven beschreven doeleinden of wanneer de hieronder beschreven bewaartermijn is
overschreden, anonimiseren of verwijderen. Deze verwijdering zal gebeuren zonder verdere
kennisgeving of aansprakelijkheid van onze kant. Uw persoonsgegevens zullen echter nooit worden
geanonimiseerd of verwijderd wanneer deze persoonsgegevens door ons moeten worden bewaard in
toepassing van een verplichting van wettelijke, administratieve of gerechtelijke aard. Een dergelijke
verplichting zou ons effectief verbieden of het ons onmogelijk maken om uw persoonsgegevens te
verwijderen. Niettemin zullen dergelijke gegevens alleen worden opgeslagen ten behoeve van onze
compliance en niet langer worden verwerkt voor enig ander doel.
Wij onderscheiden de volgende retentietermijnen:
•

Alle algemene contact- en identificatiegegevens en dienst-specifieke gegevens worden
bewaard en opgeslagen voor zolang zij worden gebruikt ten behoeve van onze communicatie
met u en voor het opbouwen van een historisch archief van onze communicatie uit het
verleden. Het opslaan van dergelijke informatie is met name van belang voor latere interacties,
omdat het ons in staat stelt terug te grijpen op eerdere communicatie als u met nieuwe vragen,
verzoeken, opmerkingen of andere input bij ons komt.

•

De aanwervingsgegevens worden ten minste voor de duur van het aanwervingsproces
bewaard. Mochten wij besluiten u niet in dienst te nemen, dan worden uw persoonsgegevens
aan het einde van het aanwervingsproces geanonimiseerd of verwijderd. Niettemin zal onze
communicatie uit het verleden, met inbegrip van die met betrekking tot het
aanwervingsproces, worden opgeslagen op onze servers voor onze historische archieven. De
historische archieven kunnen worden gebruikt om op een later tijdstip contact met u op te
nemen voor nieuwe vacatures met betrekking tot een functie waarvoor u gekwalificeerd bent,
tot vijf (5) jaar na uw eerste sollicitatie indien u instemt met de verdere verwerking ervan op
die manier. Gelieve op te merken dat indien wij besluiten u in dienst te nemen, wij uw
persoonsgegevens bewaren gedurende de volledige looptijd van de arbeids-, stage- of
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juridische dienstverleningsovereenkomst die u met ons afsluit. Na beëindiging van uw
overeenkomst met ons worden uw persoonsgegevens nog tien (10) jaar na beëindiging van de
overeenkomst bewaard.
•

Alle marketinggegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt zolang u ervoor kiest om
geabonneerd te blijven op een van onze marketingdiensten.

•

Alle dienst-specifieke gegevens en compliance gegevens worden opgeslagen voor de duur
van de contractuele relatie die we hebben, of de verjaringstermijn die wordt opgelegd door
de toepasselijke wet- en regelgeving, met een maximale bewaartermijn van tien (10) jaar.

•

De gebruiks- en technische gegevens worden opgeslagen voor een periode van drie (3)
maanden na hun initiële verzameling. Na deze periode worden ze geanonimiseerd of
verwijderd.
Artikel 6

Met wie we uw persoonsgegevens delen

Om onze diensten aan u te kunnen verlenen en om onze Website en sociale media pagina's aan u ter
beschikking te kunnen stellen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derde aannemers en/of
andere verantwoordelijken voor verwerking. Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt ofwel op
basis van onze overeenkomst, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
diensten, ofwel is het ondergeschikt gebaseerd op ons rechtmatig belang om onze diensten zo goed
mogelijk aan u te leveren.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden dan
die welke in deze Privacy Policy zijn vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald op het moment dat
de specifieke persoonsgegevens worden verzameld.
Gezien de complexiteit en de veranderende aard van onze diensten, zijn wij niet in staat u een volledige
lijst te geven van alle derden met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Wij hebben
echter de volgende hoofdcategorieën van derde ontvangers geïdentificeerd:
•

Onze professionele adviseurs, met inbegrip van onze advocaten en stagiaires werkzaam bij
Beyond;

•

Overheid en regelgevende autoriteiten;

•

Beroepsaansprakelijkheid of andere relevante verzekeraars;

•

Toezichthouders, belastingautoriteiten en handelsregisters;

•

Derden aan wie wij bepaalde

diensten uitbesteden, zoals, zonder beperking,

documentverwerking, vertaaldiensten, verwijdering van vertrouwelijk afval, leveranciers van
IT-systemen of software, leveranciers van IT-ondersteuningsdiensten, leveranciers van
documenten en informatieopslag;
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•

Derden die worden ingeschakeld in het kader van de diensten die wij aan onze cliënten
verlenen, zoals raadslieden, merken- en octrooibureaus, arbiters, bemiddelaars, griffiers,
getuigen, kostendeskundigen, rechtbanken en gerechtsdeurwaarders, tegenpartijen en hun
advocaten, platformen voor de beoordeling van documenten en deskundigen zoals
belastingadviseurs en schattingsexperts;

•

Externe dienstverleners die ons helpen met klantinzichten en -analyses, zoals Google Analytics;

•

Externe post- of koerierdiensten die ons helpen bij de levering van onze marketingcampagnes
per post aan u of bij de levering van documenten in verband met onze diensten.

Houdt u er rekening mee dat sommige van de hierboven genoemde derden optreden als onze
gegevensverwerkers die handelen in opdracht van ons, terwijl anderen moeten worden beschouwd
als verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Onze verwerkers bestaan onder meer uit documentverwerkings- en vertaaldiensten, diensten voor de
verwijdering van vertrouwelijk afval, leveranciers van IT-systemen of software, leveranciers van ITondersteuningsdiensten, leveranciers van documenten en informatieopslag, die uw persoonsgegevens
namens ons en uitsluitend volgens onze instructies zullen verwerken. Wij hebben de nodige
documentatie en verplichtingen opgesteld om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig door
onze verwerkers van gegevens worden verwerkt.
Andere derden, zoals de rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, accountants, andere advocaten, enz.
kwalificeren over het algemeen als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens.
Ook met betrekking tot deze afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens
streven wij ernaar de nodige waarborgen te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
Artikel 7

Internationale gegevensoverdracht

Wij zijn een Belgisch advocatenkantoor met kantoren die uitsluitend in België gevestigd zijn. In principe
worden uw persoonsgegevens in België opgeslagen en verwerkt. Voor de doeleinden uiteengezet in
artikel 4 van deze Privacy Policy, kunnen wij ons echter genoodzaakt zien persoonsgegevens over te
dragen aan andere rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte, en derhalve niet
gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonsgegevens
doorgeven aan derden die in dergelijke rechtsgebieden gevestigd zijn, implementeren wij passende
waarborgen in onze overeenkomst met die derden om uw persoonsgegevens het genot te bieden van
een adequaat niveau van gegevensbescherming en ten minste een niveau van gegevensbescherming
dat gelijkwaardig is aan het niveau waarop u recht hebt krachtens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Daartoe beoordelen wij het niveau van gegevensbescherming in het land van doorvoer of bestemming,
waarbij wij onder meer rekening houden met de door de Europese Commissie genomen besluiten
inzake adequaatheid. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de door de Europese Commissie
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goedgekeurde standaard contractuele clausules en andere passende oplossingen zoals vereist of
toegestaan door de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.
Neem gerust contact met ons op zoals uiteengezet in artikel 11 van deze Privacy Policy, mocht u vragen
hebben over de internationale overdracht van uw persoonsgegevens en de waarborgen die wij in dat
verband hebben getroffen.
Artikel 8

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Krachtens de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht om bepaalde rechten
uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt.
Indien u meer informatie wenst te ontvangen over uw rechten of deze wenst uit te oefenen, kunt u
ons schrijven op info@beyond-lawfirm.com. Wij verzoeken u zich naar behoren te identificeren
wanneer u uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefent, zodat wij uw verzoek binnen de
hieronder vermelde termijnen kunnen uitvoeren.
De uitoefening van uw rechten is gratis en zal worden uitgevoerd binnen één (1) maand na ontvangst
van uw verzoek om uw rechten uit te oefenen. Wij kunnen deze termijn met twee (2) maanden
verlengen tot een totale termijn van drie (3) maanden, indien uw verzoek bijzonder complex blijkt te
zijn. Indien wij besluiten de oorspronkelijke termijn te verlengen, zullen wij u altijd tijdig van deze
beslissing op de hoogte brengen.
In de gevallen waarin wij van mening zijn dat uw verzoek om uw rechten uit te oefenen kennelijk
ongegrond of buitensporig is, behouden wij ons het recht voor om u administratieve kosten in rekening
te brengen voor de uitvoering van uw verzoek, of zelfs om te weigeren aan uw verzoek gevolg te geven.
U zal altijd binnen de bovengenoemde termijnen op de hoogte worden gesteld van ons besluit.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw
persoonsgegevens:
A. Intrekking van toestemming

E. Recht om de verwerking te beperken

B. Recht op inzage

F. Recht om bezwaar aan te tekenen

C. Recht op rechtzetting

G. Recht om uw gegevens over te dragen

D. Recht om persoonsgegevens te laten wissen
A. Intrekking van toestemming
U hebt het recht om uw toestemming in te trekken met betrekking tot alle verwerkingsactiviteiten
waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven. Gelieve er op te letten dat het intrekken van uw
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toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de rechtmatige verwerkingsactiviteiten die
met uw persoonsgegevens zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.
B. Recht op inzage
U hebt het recht om een kopie te vragen van de gegevens die wij over u verwerken en bewaren. Indien
wij persoonsgegevens over u verwerken en/of bewaren, ontvangt u een kopie van de informatie in een
begrijpelijk format, samen met een uitleg waarom en hoe wij de informatie bewaren en gebruiken.
Daarnaast kan u vragen informatie te ontvangen over de ontvangers of categorieën van ontvangers
aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, met inbegrip van ontvangers die gevestigd zijn in derde
landen, d.w.z. landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Wij verwijzen u naar
artikel 7 van deze Privacy Policy om te weten hoe wij omgaan met de doorgifte van persoonsgegevens
naar landen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gelegen.
C. Recht op rechtzetting
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens recht te zetten. Dit omvat het recht om
spelfouten te laten corrigeren of een adres, e-mailadressen, telefoonnummers, enz. te laten wijzigen.
Bovendien heeft u, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige
informatie die wij over u verwerken of bewaren, aan te vullen.
D. Recht om persoonsgegevens te laten wissen
U heeft het recht te verzoeken tot wissen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken of
bewaren. Wij kunnen bezwaar maken tegen het wissen van uw persoonsgegevens indien de
verwerking plaatsvindt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om redenen van algemeen
belang, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke aanspraken.
Indien u uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van een contract dat u met ons hebt gesloten,
wenst te wissen, kunnen wij onze uitvoering van de diensten die u op grond van dat contract zijn
verleend, beëindigen indien de verwerking van dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk is voor de
uitvoering van het contract.
E. Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te verzoeken onze verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken. Wij wijzen u erop dat bij de uitoefening van dit recht de
desbetreffende persoonsgegevens in ons bezit opgeslagen blijven, maar dat wij deze niet verder
kunnen verwerken. U kan ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
•

u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken, onjuist zijn;
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•

onze verwerking van uw persoonsgegevens onwettig zou zijn;

•

wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in artikel 4 genoemde
doeleinden, maar wij uw persoonsgegevens niet mogen wissen vanwege een wettelijke of
andere verplichting; of

•

u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder
uiteengezet, maar u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen.

F. Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking
In die gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken en verzamelen op basis van ons
gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van dergelijke
gegevens. Als u besluit gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking
van uw persoonsgegevens, hebben wij het recht u onze legitieme gronden mee te delen waarop wij
ons baseren om de verwerking van uw gegevens voort te zetten.
Ons besluit om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens sluit niet uit dat u een klacht
kan indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, zoals hieronder uiteengezet onder artikel
12.
G. Recht om ow gegevens over te dragen
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken of bewaren, te ontvangen in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format. Bovendien heeft u het recht om deze
persoonsgegevens te laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke voor verwerking, wanneer
•

de persoonsgegevens in kwestie door uzelf aan ons zijn verstrekt; en

•

wij de persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op grond van een
overeenkomst die u met ons hebt gesloten, zoals nader uiteengezet in artikel 4 van deze
Privacy Policy.

Wij wijzen u erop dat wij de uitoefening van dit recht kunnen weigeren indien wij van oordeel zijn dat
de gevraagde maatregel technisch niet haalbaar is, een wettelijke verplichting ons belet dergelijke
persoonsgegevens door te geven of aan u te verstrekken, of indien de uitoefening van uw rechten op
grond van deze afdeling tegen ons rechtmatig belang ingaat.
Artikel 9

Beveiliging van uw persoonsgegeven

Wij maken gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technische en organisatorische methoden die
aansluiten bij de huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van operationele veiligheid, om
bescherming te bieden tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle persoonsgegevens die
wij opslaan en verwerken.
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Onze technische en organisatorische maatregelen worden regelmatig bijgewerkt om ze aan te passen
aan nieuwe technische en organisatorische procedures en om de voortdurende veiligheid van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Wij wensen u erop te wijzen dat onze Website en sociale media accounts links kunnen bevatten naar
andere websites of internetbronnen die ook persoonsgegevens kunnen verzamelen, via cookies of
andere technologieën. Wij dragen geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid voor, of controle over
die andere websites of internetbronnen of hun verzameling, gebruik of bekendmaking van uw
persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacy policies van deze andere websites en internetbronnen
door te nemen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
Artikel 10

Wijzigingen aan de Privacy Policy

Wij kunnen van tijd tot tijd aanpassingen en verbeteringen aanbrengen aan de Privacy Policy. Deze
wijzigingen zullen voornamelijk worden aangebracht om rekening te houden met nieuwe
jurisprudentie en praktijken die zich ontwikkelen op het gebied van gegevensbescherming, en om uw
controle over uw persoonsgegevens te waarborgen.
De meest actuele versie van de Privacy Policy zal steeds op de Website worden weergegeven en kan
worden opgevraagd via info@beyond-lawfirm.com. Bovenaan deze Privacy Policy zal u kunnen nagaan
op welke datum wij voor het laatst wijzigingen in het beleid hebben doorgevoerd. Gelieve ons te
contacteren indien u vroegere versies ervan wenst te raadplegen.
Artikel 11

Uw vragen en verzoeken

U verbindt zich ertoe ons correcte persoonsgegevens mee te delen. U kan de persoonsgegevens
waarover wij beschikken op elk moment wijzigen door ons een e-mail te sturen. Wij kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van onze diensten ten gevolge van onjuiste
informatie die door u werd verstrekt.
Mocht u vragen hebben over deze Privacy Policy of mocht u het gevoel hebben dat uw belangen niet
of onvoldoende worden behartigd, dan kunt u al uw vragen aan ons richten via het volgende emailadres: info@beyond-lawfirm.com.
Artikel 12

Geschillenbeslechting

Deze Privacy Policy wordt beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische
wetgeving.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde
de autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werklocatie of de plaats van de vermeende
16

inbreuk op de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Niettegenstaande het voorgaande is
de primaire gegevensbeschermingsautoriteit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die kan
worden bereikt via de volgende communicatiemiddelen
•

door de instructies te volgen en het formulier in te vullen dat via deze link toegankelijk is;

•

door een brief te sturen naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België;

•

door te bellen naar het volgende nummer +32 (0)2 274 48 00;

•

door te faxen naar +32 (0)2 274 48 35; of

•

door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be.
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