
 
Privacy Policy  

1. Gegevensverwerker  

Vensius BV met zetel te Molenpoort 12/2, 3500 Hasselt en geregistreerd met 
ondernemingsnummer 0767.677.103 (hierna “Vensius”, “wij” of “ons”) treedt op als 
verwerkingsverantwoordelijke.  

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid of uw rechten wil uitoefenen die erin 
uiteengezet zijn, kan u contact met ons opnemen.  

Onze contactgegevens zijn:  
Vensius BV  
Molenpoort 12/2  
3500 Hasselt  
E-mail: niels@vensius.be  

2. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt  

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen de volgende zaken omvatten:  
- Alle gegevens en informatie die vrijwillig verstrekt werden om advies te kunnen 

verlenen of cliënten te kunnen vertegenwoordigen in de context van een advocaat/
cliënt-relatie;  

- Contactgegevens zoals naam, functie, correspondentieadres, thuisadres, 
bedrijfsadres, telefoonnummer, gsm-nummer, fax en mailadres;  

- Verdere bedrijfsinformatie noodzakelijk voor een project of voor de contractuele 
relatie of informatie die vrijwillig werd verstrekt;  

- Informatie die wij op basis van de relevante wetgeving (met inbegrip van 
antiwitwaswetgeving) verplicht moeten opvragen;  

- Informatie verstrekt door kandidaten bij een sollicitatie.  

3. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens  

Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:  
- Naleven van wettelijke en administratieve verplichtingen (bv. registratievereisten, 

antiwitwaswetgeving, etc.); 
- Advies verlenen en cliënten vertegenwoordigen in de context van geschillen, 

inclusief kwaliteitscontrole en controle over de naleving van wetgeving en interne 
organisatorische procedures;  

- Beheer en administratie wat betreft zakenrelaties, inclusief het verwerken van 
betalingen, boekhouding, facturatie en inning, ondersteunende diensten en 
evaluatie van dienstverleners en leveranciers;  
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- Informatie verstrekken over relevante juridische ontwikkelingen, over aangeboden 
diensten en over events en seminaries die wij organiseren; 

- Evaluatie van sollicitaties;  
4. Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgegevens  

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden omwille van volgende juridische redenen:  
- Uitvoering van een opdracht voor een (potentiële) cliënt of een ander contract (of in 

de voorbereiding ervan);  
- Naleving van wettelijke en administratieve verplichtingen;  
- Verwerking is noodzakelijk voor doeleinden met betrekking tot ons rechtmatig 

belang of dat van ontvangende partijen die persoonlijke gegevens verkrijgen, op 
voorwaarde dat deze belangen niet in strijd zijn met die van de betrokkene of met 
fundamentele rechten en vrijheden; of 

- Uw toestemming.  

5. Ontvangers van persoonsgegevens  

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:  
- Dienstverleners die aan ons diensten vertrekken, zoals IT-dienstverleners, PR/

marketing dienstverleners die voor ons mailing campagnes organiseren, onze 
boekhouder; 

- Leveranciers waaraan wij zekere ondersteunende diensten uitbesteden, zoals 
vertaalbureaus;  

- Derden die betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening aan cliënten, 
zoals externe advocatenkantoren en boekhouders, tegenpartijen en/of hun juridische 
adviseurs, notarissen, deurwaarders, deskundigen en technologische dienstverleners 
zoals data roombeheerders;  

- Derden die betrokken zijn bij het opzetten of organiseren van evenementen;  
- Toezichthouders, rechtbanken, overheids- of administratieve instanties.  

Gelieve er rekening mee te houden dat bovenstaande lijst niet exhaustief is en er andere 
gevallen kunnen zijn waarbij wij andere partijen moeten informeren om onze diensten zo 
effectief mogelijk te kunnen leveren.  

De persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor 
marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.  

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens  

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, rekening houdende met wettelijke en 
administratieve verplichtingen om informatie gedurende een minimale periode te bewaren, 
verjaringstermijnen, goede handelspraktijken en onze zakelijke doelstellingen. Wanneer de 
persoonsgegevens die we verzameld hebben niet langer nodig is, dan wordt deze op een 
veilige manier vernietigd of verwijderd.  



Voor het verlenen van diensten aan onze cliënten, bewaren wij relevante persoonsgegevens 
ten minste tien jaar na beëindiging van onze cliëntenrelatie of het relevante dossier.  

Wat betreft leveranciers, zullen de persoonsgegevens worden bewaard voor een 
minimumperiode van tien jaar vanaf het stopzetten van de samenwerking.  

Alle persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het 
moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het 
erop lijkt dat uw mailadres niet langer in gebruik is.  

Wat betreft sollicitanten, zullen wij de persoonsgegevens opnemen in een wervingsreserve 
gedurende een periode van twee jaar indien de sollicitant niet weerhouden wordt.  

7. Bescherming van de persoonsgegevens  

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligen niveau 
te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.  

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de 
vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang 
tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  

8. Andere websites  

Onze website kan doorverwijzingen, ook hyperlinks, naar websites voorzien die aangeboden 
en/of gehost worden door andere bedrijven/personen of door sociale media. Wij zijn niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens via deze 
websites. Wij raden u daarom aan ook het Privacybeleid van deze websites te consulteren.  

9. Rechten en klachten  

U hebt een aantal rechten in verband met persoonsgegevens die wij van u verwerken:  

- Recht op inzage: u hebt een inzagerecht met betrekking tot welk type 
persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken 
en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens  

- Recht  op verbetering: u hebt het recht om onjuiste of onvolledige 
persoonsgegevens die wij verwerken te actualiseren, vervolledigen of verbeteren.  

- Recht op verwijdering (“recht om vergaten te worden”): u hebt in bepaalde 
specifieke gevallen het recht om gegevensverwijdering te verkrijgen.  

- Recht op beperking: u hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de 
verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.  

- Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de 
persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een 
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, en om die persoonsgegevens 
aan een andere gegevensbeheerder (te doen) overdragen.  



- Recht van bezwaar: u hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband 
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.  

- Recht van bezwaar tegen direct marketing: u hebt ook het recht om bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing 
doeleinden.  

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar niels@vensius.be.  

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is 
mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren. 
  
Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de 
website van de Gegevens beschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
  
Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de 
Gegevens beschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens 
door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend 
adres: 
  
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussels 

10. Wijzigingen  

Vensius behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen teneinde te 
beantwoorden aan de toepasselijke privacywetgeving. Wij kunnen dit Privacybeleid op 
ieder ogenblik herzien door er wijzigingen in aan te brengen. Op ieder ogenblik kan u de 
actuele versie van dit Privacybeleid op onze website terugvinden. 
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