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PRIVACYVERKLARING – VAN TOEPASSING SINDS 01/10/2018
1. Algemeen
Deze privacyverklaring overeenkomstig de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’
dd. 25/05/2018 (GDPR) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Eveline
Kinet (kantoor Anne Uytersprot).
Door gebruik te maken van deze site of door ons uw gegevens mee te delen, verklaart u zich
akkoord met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring.
Het kantoor behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk ogenblik te kunnen wijzigen.
Gelieve dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van
eventuele wijzigingen.
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Het kantoor is als enige verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
Wij bepalen de wijze waarop deze worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden
verwerkt.
Eveline Kinet (kantoor Anne Uytersprot)
Bergstraat 74A
9111 Belsele
KBO: 0646.554.686 / 0632.975.181
Eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen
0475/58 96 18
Uw persoonsgegevens worden hoofzakelijk gebruikt voor intern gebruik.
Zij worden louter meegedeeld aan tussenpersonen (notarissen, raadsheren, overheidsdiensten,
familieleden, …) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht.
3. Welke gegevens worden verwerkt?
Het kantoor verwerkt de gegevens die u rechtstreeks of via deze site aan ons verstrekt. Deze
gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:
 Contactgegevens: uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
 Persoonlijke gegevens: uw naam, geboortedatum, rijksregisternummer, leeftijd, …
 Betaalinformatie: factuuradres…
 Overige gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdracht.
Daarenboven kunnen wij persoonlijke informatie ontvangen van andere bronnen indien u
toestemming hebt gegeven. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevenskanalen,
openbare bronnen, …
Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de
doeleinden die hierna uiteengezet zullen worden.
De persoonsgegevens worden bijgehouden in onze digitale database, alsook in ons papieren archief.
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4. Op basis van welke juridische gronden verwerken wij uw gegevens?
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende
Privacywet. De gegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt op basis van volgende
juridische gronden:
 De voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst die u met ons sluit.
 Het voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waar wij aan zijn onderworpen.
 De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
5. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw gegevens is essentieel voor de dienstverlening die wij aanbieden.
Zo zullen zij noodzakelijkerwijze verwerkt worden bij het opstellen van een aangifte nalatenschap,
het verstrekken van informatie en advies, het beheren van onze contractuele relatie, …
6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden door het kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel
waarvoor zij zijn verzameld. Uw gegevens worden op een veilige wijze vernietigd.
7. Over welke rechten beschikt u?
U heeft te allen tijde het recht bijkomende informatie te verkrijgen betreffende de verwerking van
uw gegevens (bv. betreffende de doeleinden, de periode van bewaring, de wijze van verwerking).
U beschikt eveneens over het recht om foutieve of onvolledige informatie te verbeteren of aan te
vullen. In de volgende omstandigheden beschikt u eveneens over het recht om uw gegevens te
laten wissen:
 uw gegevens werden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 uw gegevens zijn niet langer vereist voor het doel waarvoor zij verwerkt werden;
 uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting;
 u herroept uw toestemming om uw gegevens te verwerken en er is geen andere juridische grond
tot verwerking van uw gegevens.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het om een geschreven verzoek en bewijs van
identiteit per aangetekende brief te verzenden naar het adres onder punt 2.
8. Het indienen van een klacht
Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, staat het u vrij
een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Hiervoor kan u terecht op volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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