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t uerli nckx tax lawyers

Tuerlinckx Tax Lawyers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Uw privacy belangrijk voor ons en wij willen transparantie bieden over de verwerking van uw gegevens. Indien u
vragen heeft over dit beleid, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij de Data
Protection Officer via e-mail op dpo@tuerlinckx.eu of Tuerlinckx Tax Lawyers , Van Putlei 14, 2018 Antwerpen.
Deze privacy policy wordt u op papier of elektronisch ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen op
de website www.tuerlinckx.eu.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Tuerlinckx Tax Lawyers verzamelt uw persoonsgegevens als onderdeel van het verstrekken van onze fiscale en
juridische dienstverlening als advocatenkantoor, waaronder adviesverlening, vertegenwoordiging ten aanzien van
de fiscale administraties en in rechte.
Daarnaast gebruikt het kantoor uw persoonsgegevens om met u in contact te treden teneinde uw vragen te kunnen
behandelen en beantwoorden, u te informeren over onze dienstverlening, het cliëntenbestand te kunnen beheren en
voor administratie en facturatie doeleinden en de opbouw van knowhow van haar advocaten.
Tuerlinckx Tax Lawyers kan uw persoonsgegevens tevens aanwenden om u op de hoogte te houden van nieuwe
wendingen in de fiscaliteit tijdens of na afloop van de dienstverlening. Op die manier kunnen wij u op de hoogte
houden over onze seminaries en nieuwsberichten of juridische kennis delen. U geeft hiervoor uitdrukkelijk
toestemming, maar u kan deze toestemming ten allen tijde intrekken.
Wij verzamelen tevens automatisch persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de website door gebruik
te maken van cookies en Google Analytics.
Tuerlinckx Tax Lawyers gebruikt voorts tevens sociale media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens door deze applicaties verwijzen wij naar de respectievelijke privacy
verklaringen.
De verwerking van uw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde individuele
besluitvorming noch van profilering.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u ?

Tijdens de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is onder meer het geval
wanneer u met ons contact opneemt, u een klantenrelatie aangaat, seminarie volgt of gebruik maakt van onze
website.
De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen hierbij worden verwerkt:
Gegevens met betrekking tot uw identificatie (Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten),
achtergrondgegevens en contactgegevens;
Fiscale, financiële en betaalgegevens;
Alle vormen van persoonsgegevens die u ons bezorgt of die tijdens het verloop van de behandeling van
uw dossier van u of namens u worden verkregen, met inbegrip van gevoelige gegevens voor zover dit
van toepassing is voor de verdediging van uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering
Specifiek voor het gebruik van de website http://www.tuerlinckx.eu maken wij gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je
een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die het
bijvoorbeeld mogelijk maken voor uw browser om u te herkennen bij uw bezoek van een onlinedienst.
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Indien u niet wenst dat de cookies worden geplaatst kunt u deze handleiding gebruiken. Indien u de cookies niet
aanvaardt is het mogelijk dat de website niet correct kan worden gebruikt.
Wij gebruiken cookies vooreerst functioneel om de gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te
laten functioneren. Zo zorgen de cookies ervoor dat uw voorkeuren en (browser)instellingen worden opgeslagen
zodat u deze niet telkens opnieuw dient aan te duiden.
We gebruiken cookies daarnaast ook om je surfgedrag in kaart te brengen, met name hoe u op onze website bent
terechtgekomen en gedurende welke periode u onze website heeft bezocht.
Hieronder vindt u een detail van de naam en omschrijving van de cookies die worden gebruikt.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

_ga

tuerlinckx.eu

2 jaar

_gat

tuerlinckx.eu

_gid

tuerlinckx.eu

cookie-agreed

tuerlinckx.eu

Collect

google-analytics.com

hjClosedSurveyInvites

tuerlinckx.eu

_hjDonePolls

tuerlinckx.eu

_hjMinimizedPolls

tuerlinckx.eu

_hjDoneTestersWidgets

tuerlinckx.eu

Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen
Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt.
Slaat de cookiestatus van de gebruiker
op voor het huidige domein
Gebruikt om gegevens naar Google
Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de
bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende
apparaten
en
marketingkanalen.
Deze cookie is van toepassing van zodra
er interactie is tussen een bezoeken en
een bevragingsuitnodiging via een popup. Het zorgt ervoor dat dezelfde
uitnodiging niet opnieuw verschijnt
wanneer deze reeds is getoond.
Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker een peilingsbevraging
invult aan de hand van een 'Feedback
Poll widget'. Het zorgt ervoor dat
dezelfde bevraging niet opnieuw
verschijnt wanneer deze reeds werd
ingevuld.
Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker de Feedback Poll widget
minimaliseert. Het zorgt ervoor dat het
onderdeel
geminimaliseerd
blijft
weergeven wanneer de bezoeker door
de website navigeert.
Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker informatie verstrekt in de
‘Recruit User Testers widget’ en zorgt
ervoor dat hetzelfde formulier niet
opnieuw verschijnt indien het reeds
werd ingevuld.
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_hjMinimizedTestersWidgets

tuerlinckx.eu

_hjDoneSurveys

tuerlinckx.eu

_hjIncludedInSample

tuerlinckx.eu

_hjShownFeedbackMessage

tuerlinckx.eu

Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker de Recruit User Testers
widget minimaliseert. Het zorgt ervoor
dat het onderdeel geminimaliseerd blijft
weergeven wanneer de bezoeker door
de website navigeert.
Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker een bevraging invult. Het
zorgt
er
enkel
voor
dat
de
bevragingsinhoud wordt geladen indien
de bezoeker de bevraging nog niet
volledig heeft ingevuld.
Deze cookie zorgt ervoor dat Hotjar
weet wanneer de bezoeker is
opgenomen in een staal dat wordt
gegenereerd in Heatmaps, Funnels,
Recordings, etc…
Deze cookie is van toepassing wanneer
een bezoeker Incoming Feedback
minimaliseert of invult met het oog op
dat Incoming Feedback voortaan zal
laden op geminimaliseerde wijze indien
de bezoeker naar een andere pagina
navigeert waar het verschijnt.

365 dagen

365 dagen

365 dagen

365 dagen

Via de website verwerkt Tuerlinckx Tax Lawyers enkel uw naam, voornaam, uw e-mailadres en eventuele andere
persoonsgegevens die u zelf opgeeft in het inschrijvingsformulier op de website.

Waarvoor wenden wij uw persoonsgegevens aan?

Wij gebruiken de persoonsgegevens om:
Wettelijke verplichtingen na te komen zoals identificatieverplichting;
Het gebruik van de website mogelijk te maken en te verbeteren;
Het verstrekken van advocatendiensten in de meest ruime zin;
Het beheren van ons cliëntenbestand;
Het verstrekken van commerciële diensten, waaronder seminaries en nieuwsberichten.

Wat zijn de rechtvaardigingsgronden waarop wij ons
beroepen ?
Persoonsgegevens worden verzameld op basis van de hiernavolgende gronden:
een overeenkomst strekkende tot advocatendiensten tot stand te brengen en uit te
voeren;
wettelijke verplichtingen;
toestemming;
legitiem belang van de verantwoordelijke of van een derde partij.
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Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens ?

Tuerlinckx Tax Lawyers bewaart persoonsgegevens in functie van de aard van de data. Wij houden deze informatie
slechts bij zolang deze nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden of op basis van een contract
of wettelijke bepaling:
-

Identificatiegegevens: 10 jaar en 1 maand vanaf de beëindiging van de klantenrelatie (Wet van 18 September
2017);
Alle vormen van persoonsgegevens die u ons bezorgt of die tijdens het verloop van de behandeling van
uw dossier van u of namens u worden verkregen, met in begrip van gevoelige gegevens voor zover dit
van toepassing is op uw dossier: 10 jaar en 1 maand vanaf de beëindiging van de klantenrelatie;
Financiële- en facturatiegegevens: 10 jaar en 1 maand vanaf de beëindiging van de klantenrelatie;
Contactgegevens m.b.t. uitnodigingen van seminaries en nieuwsbrieven: 2 jaar na het laatste contact.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen ?

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens
te beletten, stelt het kantoor alles in het werk op het gebied van veiligheid en organisatie.
Tuerlinckx Tax Lawyers heeft procedures op het gebied van fysieke en elektronische toegang tot de gegevens die
betrekking hebben op het verzamelen, verwerken en bewaren van de gegevens.
Tuerlinckx Tax Lawyers tracht in de mate van het mogelijke met verwerkers waarop het kantoor beroep doet te
voorzien in de nodige contractuele bepalingen met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

De persoonsgegevens die wij hebben verkregen voor de uitoefening van advocatendiensten worden enkel gedeeld
met derden partijen (o.a. advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, administratieve overheden,
rechtbank en hoven, vertalers, financiële instellingen, deskundigen, verzekeringsondernemingen, IT-providers van
Tuerlinckx Tax Lawyers in het kader van het beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de IT Infrastructuur
en de website) binnen het verstrekte mandaat.
In principe deelt Tuerlinckx Tax Lawyers uw persoonsgegevens niet buiten de EER, tenzij voor de verdediging van
uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.
Indien de bescherming van het derde land niet gelijkwaardig is aan de bescherming van persoonsgegevens binnen
de EER, zullen wij de vereiste contractuele maatregelen nemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens
beschermd worden overeenkomstig deze hogere beschermingsstandaard. Indien derde partijen waarop Tuerlinckx
Tax Lawyers beroept doet persoonsgegevens verwerken buiten de EER, zal Tuerlinckx Tax Lawyers ervoor zorgen
dat er schriftelijke contractuele bepalingen worden overeengekomen teneinde gelijkwaardige bescherming te
bieden conform de vereisten opgelegd door de Europese Commissie inzage bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en gegevensuitwisseling met derde landen.
Daarnaast deelt Tuerlinckx Tax Lawyers uw persoonsgegevens in de mate van het noodzakelijke met
betrouwbare partners waaronder haar accountant, ondersteunende diensten (vertaaldiensten, kopiediensten,
e.d.m…), IT services en derde partijen waarop zij beroep doet in het kader van het organiseren van seminaries en
nieuwsbrieven. Met deze partijen zijn ook de nodige contractuele overeenkomsten gesloten in het kader van
het verwerken van uw persoonsgegevens.
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Wat zijn uw rechten ?

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze verklaring of hierover vragen heeft, kan u steeds uw vragen of
opmerkingen richten aan de DPO (dpo@tuerlinckx.eu).
Zodra u deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft
u het recht op:
-

Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens;
Een verzoek tot rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een
andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat);
Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u een klacht indienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit - DPO,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : dpo@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
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